
WENSEN - Jouw dromen en wensen 
zijn ook de onze: een prettige omgeving 
met fraaie, goed doordachte gebruiks-
voorwerpen en zonder negatieve 
nasmaak bovendien. JOSHUA. wil géén 
grootverdiener worden, maar bijdragen 
aan een aangenaam woonklimaat. 
Natuurlijk, ook wij maken kosten en 
willen boodschappen doen en af en toe 
uit eten; maar onze winstmarges worden 
grotendeels geïnvesteerd in bijv. weer 
nieuwe ideeën en een in alle opzichten 
vriendelijker vervaardigingsproces.

DOELGROEP - Wij richten ons op 
mensen die genieten van elk moment. 
JOSHUA. hoopt individuen te bereiken 
met een sterk bewustzijn en kien oog 
voor hun omgeving. Personen die niet 
altijd de gemakkelijkste weg kiezen 
misschien; karakters die durven te staan 
voor de goede zaak. En mensen die díe
baldadigheid en passie en vuur met een 
twinkeling aan anderen proberen over te 
brengen.

STREVEN - Ons doel is om het anders 
te doen: in de vormgeving, productie-
wijze, het contact en assortiment. 
Daarbij stijgt de liefde voor onze 
wonderbaarlijke natuur en het 
alledaagse groen boven alles uit. 
JOSHUA. wil niet alleen voorzien in 
gebruiksgemak; de producten zijn een 
belevenis. Achter JOSHUA. gaan 
simpelweg mensen zoals jij schuil, en 
die proberen er met veel plezier iets 
moois van te maken. Hopelijk valt dat 
ook bij jou in de smaak.

DUURZAAM - JOSHUA. gebruikt en 
liever nog hérgebruikt duurzame grond-
stoffen uit Nederland. En anders zoeken 
wij niet verder dan binnen Europa; 
sowieso passen wij alleen materialen 
toe met de juiste keurmerken, in het 
geval van bijv. hout met PEFC- en 
FSC-certifcaat. Tropische houtsoorten, 
hoe mooi ook, komen de werkplaats van 
JOSHUA. niet in. Laat staan bomen uit 
gebieden waar milieu en leefklimaat van 
mens en dier worden bedreigd. Wij 
maken wel onze handen vuil aan gietklei 
en verf om te zeefdrukken en kunnen 
ook uit de voeten met naald en draad.

VORMGEVING - De objecten die op de 
tekentafel van JOSHUA. worden 
bedacht en uitgewerkt hebben een 
eigentijdse uitstraling. De artikelen 
worden gekenmerkt door het gebruik 
van natuurlijke materialen, moderne 
vormgeving en een speelse knipoog. 
Vaak ontstaan de producten vanuit een 
grappig idee of wordt een kwinkslag 
verwerkt in het ontwerp. JOSHUA. 
verkoopt niet gewoon gebruiks-
voorwerpen, maar biedt een ervaring. 
Het moet wat ons betreft wel leuk en 
liefst memorabel blijven.

AMBACHT - Enerzijds koestert 
JOSHUA. de romantiek van het ambacht 
en anderzijds wil zij moderne,
eigentijdse artikelen maken. En ja, dat 
gaat hand in hand! Wij zetten de
nieuwste technieken als hulpmiddel in, 
en gebruiken het niet als startpunt: dat 
blijft het idee. JOSHUA. wil haar
ontwerpen zelf kunnen maken, en zij 
maakt die dan ook zelf, veelal met de 
hand. Daardoor wordt elk object en 
voorwerp uniek en verdient het een 
mooi plekje in jouw interieur of tuin.

LOKAAL - De designartikelen van 
JOSHUA. komen niet van ver, van 
overzees, maar worden gewoon hier in 
Nederland ontworpen en vervaardigd. 
Dus ook geen onvrijwillige 14-urige 
werkdagen noch kinderhandjes die aan 
jouw inrichting bijdragen. Je vindt onze 
producten dichtbij: naast op het web, 
ook bij jou in de winkelstraat of op een 
leuke markt. En, misschien iets minder 
leuk, maar de prijs van elk interieurstuk 
is een logisch gevolg van onze plaatse-
lijke positiviteit.

DELEN - JOSHUA. verkoopt niet alleen 
duurzame artikelen, maar wij willen onze 
praktische kennis en enthousiasme ook 
graag delen. Met veel genoegen
bloggen, facebooken en instagrammen 
wij er op los; we brengen onze 
gedroomde wereld graag in beeld. 
Daarnaast biedt JOSHUA. workshops 
aan voor meubelmakers in spe en als 
bedrijfsuitje. En van harte leren wij weer 
van jouw groengekleurde ervaringen, 
binnenpretjes en buitenvertier. Want 
gemeenschappelijk plezier is zo véél 
leuker!

VOORRAAD - Binnen de werk-
plaats van JOSHUA. worden nauwelijks 
tot geen voorraden gehanteerd.
Wanneer jij een bestelling plaatst, is de 
kans groot dat wij, met ontwerp in de 
hand, van nul beginnen. Dat heeft 
uiteraard consequenties voor de
levering. Sommige producten vergen 
meer tijd en aandacht dan andere. Maar 
wat een fijn idee: een creatieve vakman 
die aan jouw order werkt, terwijl jij 
ondertussen niet veel verderop een 
terrasje pakt, de hond uitlaat of de 
kinderen helpt met hun huiswerk.
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