
Neem een enveloppe en herken de oranje 
streepjescode. Soms staat er ook een zwarte op de 
enveloppe, let er op dat je de oranje streepjescode 
neemt.

Omlijn met een potlood het sjabloon op de 
enveloppe.

Knip op de getekende lijntjes de streepjescode uit. 
Herhaal deze stap zeven keer.

Neem de zeven uitgeknipte streepjescodes en kleef 
deze aan elkaar. Let op: deze moeten afwisselend 
onder, boven gelijmd worden (drie streepjescodes 
liggen onder, vier streepjescodes liggen boven).

Leg het ‘sjabloon rechthoek’ op de streepjescode. 
Belangrijk is dat de streepjescode goed centraal 
onder het sjabloon ligt. Soms moet je de 
enveloppe ontvouwen (de achterzijde losmaken 
van de voorzijde) om genoeg witruimte onder de 
streepjescode te hebben.

Haal het sjabloon van de enveloppe. Controleer 
of er genoeg witruimte is boven en onder de 
streepjescode. 

Stappenplan

A Wall Of Trust
Anna Burvenich & konnektor

Maak je eigen token en bouw  
mee aan A Wall Of Trust !
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Benodigdheden: 1 pakket enveloppen voor 10  
tokens, sjabloon rechthoek, sjabloon vierkant, 
lijm, schaar, potlood en meetlat



Breng de token terug naar het  
A Wall of Trust – verzamelpunt 
in Buurt’punt Den Hannekesnest 
en neem een lading nieuwe 
enveloppen mee naar huis.

Meet de zijden van de aan elkaar geplakte 
streepjescodes, deze moeten minstens 10 cm 
zijn. Indien dit korter is voeg dan nog een extra 
uitgeknipte streepjescode toe.

Omlijn met een potlood het sjabloon.

De token is klaar! 

KONNEKTOR organiseert: A Wall of Trust, een project 
van en met kunstenaar Anna Burvenich. Samen 
met de buurt creëren we een lichtinstallatie volledig 
opgebouwd uit collages van streepjescodes. Dit levert 
de bouwstenen op voor een kunstwerk dat geleidelijk 
aan vorm zal krijgen in Buurt’punt Den Hannekesnest.

A Wall of Trust wordt ondersteund door Cera.

Plaats het ‘sjabloon vierkant’ op de aan elkaar 
geplakte streepjescodes. 

Knip op de getekende lijntjes het vierkant uit.
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