
Vires Animaliae Tassen: De tassen zijn gemaakt door Monique met hulp van lieve mensen hier uit het 

dorp. 

Het leer en de schapen vachtjes worden verwerkt door een looierij, welke nog de traditionele wijze 

gebruikt. Veel gaat met de hand, en is echt een hele intense procedure. De dieren lopen hier nog 

allemaal vrij. Je ziet de mensen elke dag met de schapen wandelen naar plekken waar lekker eten 

staat, wat een beste dagtaak is. 

Ook vele koeien lopen vrij met hun kalfjes in de natuur op 100derden hectare. Soms gaat een kalfje 

dood, of een koe, en ook dan wordt alles in respect van het dier gebruikt. 

Als de tijd daar is, worden er schapen en ook koeien geslacht, maar niet in grote hoeveelheden, zoals 

Nederland kent. Alles wordt gedaan in respect, en alles van het dier word gebruikt.  Ja dat bestaat 

nog, en daar is respect voor, omdat het met ogen en gevoel gezien wordt. Het is voor ons een Fair 

trade, ‘liever gezegd, respectvol materiaal wat van vrije dieren komt’ 

We zijn op de hoogte van alle kritiek op leer en vachten, wat we begrijpen, als dieren dag en 

nacht opgesloten zijn alleen maar voor melk, vlees, en huiden. Maar het is zo een wereld van verschil 

in deze, dat zou je met eigen ogen, en gevoel moeten ervaren, zoal wij dat ervaren. 

We bedanken het dier voor wat ze ons schenken, en dus ook de huiden waar de tassen van gemaakt 

zijn. 

De tassen zijn gemaakt in 4 modellen. Kleine en grote rugtas, eenvoudige schoudertas en tas met 

schuine band. De tassen worden steeds van ander leer, en stukje huid gemaakt, welke ook wel 

zichtbaar is in de binnenkant van de tas. Er zit geen voering in, dus neutraal van binnen. De rugtassen 

hebben 1 vak van binnen die net zo groot is al het vak van buiten waar het klepje op zit om dicht te 

maken. 

We kunnen ze ook maken op wensen die u heeft. Monique heeft al een paar tassen op aanvraag 

gemaakt en dat gaat geheel in overleg. De tassen zijn aan te vragen, door onderstaand formulier in te 

vullen. We mailen u zo spoedig mogelijk terug. Reken op ongeveer 3 weken levertijd. Prijzen worden 

weergegeven als u de foto aan klikt, verzendkosten komen daar nog bij. 

De opbrengst van de tassen gaat geheel naar de dieren van Vires Animaliae 

Dank jullie wel. 

Team Vires Animaliae 

 

Vires Animaliae Bags: The bags are made by Monique with the help of lovely people from the village 

from tannery Pile Lidório & Fernandes 

The leather and sheep coats are processed by a tannery, which still uses the traditional method. A lot 

goes by hand, and is really a very intense procedure. 

The animals are still walking free up here. You see the people walking with the sheep every day to 

places where good food is, which is a best day job. 

Many cows also run free with their calves in nature on 100 thirds of hectares. Sometimes a calf dies, 

or a cow, and even then everything is used in respect of the animal. 

 



When the time comes, sheep and cows are slaughtered, but not in large quantities, as the 

Netherlands knows. Everything is done in respect, and everything from the animal is used. Yes, that 

still exists, and there is respect for it, because it is seen with eyes and feeling. It is a Fair Trade for us, 

'rather be say, respectful material that comes from free animals' 

We are aware of all criticism of leather and fur, which we understand when animals are caught day 

and night only for milk, meat and skins. But it is such a world of difference in this, you should 

experience that with your own eyes, and feeling, as we experience it. 

We thank the animal for what they give us, and so also for the leather where the bags are made of. 

The bags are made in 4 models. Small and large backpack, simple shoulder bag and bag with slanted 

belt. The bags are always made of different leather and piece of skin, which is also visible in the 

inside of the bag. There is no lining, so neutral inside. The backpacks have one little pokked on the 

inside that is just as big as the outside pokket, where the cover is on to close. 

We can also make them at your request, Monique has already made a few bags on request. The bags 

can be ordered, count on 3 weeks delivery. Prices you can find when you open a photo above, 

shipping costs are not added to it. You can order at the order form below, we wil answer your 

request as soon as posible 

The income from the bags is for the animals of Vires Animaliae. 

Thank you. 

Team Vires Animaliae 


