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Stichting We Are wordt nieuwe huurder ruimte Yksi Expo 

Leonne Cuppen geeft stokje door aan jonge ontwerpers 
 
Leonne Cuppen stopt per 1 januari 2023 met de stichting Yksi Expo. Na ruim 31 jaar geeft 
ze het stokje door aan de jongere generatie. Op de locatie van Yksi Expo aan de Torenallee 
op Strijp S gaat de stichting We Are zich vestigen, een groep multidisciplinaire jonge 
ontwerpers die zich richt op maatschappelijke uitdagingen. Met haar bedrijf Yksi Connect 
blijft Leonne Cuppen actief in de wereld van duurzaam en circulair design. 
 
In 1991 ging Yksi van start als een ontwerpbureau met daarnaast een stichting annex galerie 
om Dutch Design en vooral jonge ontwerpers een platform te bieden. Na enkele jaren in het 
Designhuis vlak bij het Stadhuis vestigde Yksi Expo zich in 2011 op Strijp S, op de huidige 
locatie aan de Torenallee.  
 
Duurzaamheid en circulariteit 
De expositieruimte met winkel veranderde stap voor stap in een meer actieve ruimte met 
tentoonstellingen, presentaties, workshops, lezingen en andere bijeenkomsten en daarnaast 
ook werkplekken voor een aantal jonge ontwerpers – het Yksi Expo Young Talent team. 
Inhoudelijk verschoof de focus naar duurzaamheid en circulariteit, terwijl de blik zich 
verbreedde tot ver buiten de landsgrenzen. Vooral omdat de zelf ontwikkelde exposities met 
veelal Nederlands ontwerp rond allerlei thema’s over de hele wereld reisden en veel 
internationale contacten opleverden.  
Enkele jaren geleden is de stichting Yksi Expo in onderling overleg losgekoppeld van het 
bureau Yksi Ontwerp en heeft Leonne Cuppen tevens een eigen bedrijf opgericht onder de 
naam Yksi Connect. De naam zegt het: om verbindingen te leggen, met name tussen jong 
ontwerptalent en bedrijfsleven. Om daar meer tijd en ruimte voor te krijgen geeft ze nu, na 
ruim 31 jaar, het stokje door aan de jongere generatie.  
 
Van Sectie C via Campinaterrein naar Strijp S 
Zoals in een eerder bericht is aangekondigd, zou een aantal leden van het Yksi Expo Young 
Talent team de werkzaamheden van de stichting voortzetten. Dit plan kon echter niet door 
hen geconcretiseerd worden.  
De nieuwe huurder van de ruimte van Yksi Expo aan de Torenallee op Strijp S wordt de 
stichting We Are, in 2018 opgericht met als doel samenwerking tussen de creatieve sector en 
experts op het gebied van maatschappelijke transities te faciliteren. De stichting ontwikkelt 
multidisciplinaire samenwerkingen, vormt een broedplaats voor startende en gevestigde 
social designers en organiseert tentoonstellingen, evenementen en educatieve 
programma’s. We Are is ontstaan op Sectie C - het creatieve ecosysteem op een voormalig 



bedrijventerrein in Eindhoven - en was daarna gehuisvest op het terrein waar voorheen het 
bedrijf Campina zetelde, eveneens in Eindhoven. In navolging van Yksi Expo blijft de locatie 
aan de Torenallee op Strijp S een plek voor creativiteit en maatschappelijk geëngageerde 
designers en houdt We Are de deuren open voor het publiek met tentoonstellingen, lezingen 
en events. 
 
 
Noot voor de redactie (niet voor publicatie): 
 
Zie ook www.yksiexpo.nl en www.yksiconnect.nl. 
Voor meer informatie of  beeldmateriaal  Leonne Cuppen - 040-7805033 - expo@yksi.nl - Torenallee 22-04, 5617 BD  Eindhoven (Strijp-S)  
 
Yksi Connect verbindt ontwerpers met de industrie, biedt inspiratie, geeft richtingen aan en legt vraagstukken bloot. 
Zij haalt haar kracht uit samenwerkingsverbanden en kruisbestuivingen. 
Yksi Expo organiseert tentoonstellingen waarbij het werk van Nederlandse ontwerpers centraal staat.  

 

http://www.yksiexpo.nl/
http://www.yksiconnect.nl/

