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Women@work 68

Starters vertellen De weg naar succes in de modewereld
is misschien niet altijd lang, maar wel vaak hobbelig of onzeker. Wij vroegen
drie Belgische modesfarters naar hun ervaringen. Tekst Eispeth jenkins

l. Helder

H/W 2019-2020.

2. Ramona Stoica.

RAMONA STOICA
is de bezielstervan Helder, een label
dal- inzet op duurzaamheid.

—Welke uitdagingen kom je tegen als (vrouwelijke)
ondernemer.

"Het ondernemen op zich is een uitdaging, niet per
se omdat ik een vrouw ben. Bij het opstarten van
een modebedrijf of een merk is het meest span-
nende dat je twee a drie collecties moet voorfinan-
eieren vooraleer je cashback ziet. De modesector
is ook een branche die bij de bank niet bovenaan
de lijst staat als business om in te investeren. Als
klein label is het moeilijk om op te boksen tegen de
grote spelers. Met een minimaal budget moetje
optimaal inzetten op verschillende aspecten:
marketing, productie, social media, branding,
sales... een verkeerde keuze wreekt zich meteen."

—Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in
jouw collecties.
"Duurzaamheid is voor mij een ruim begrip.
Het gaat natuurlijk om het behoud van de planeet,
maar voor mij draait het ook om verantwoorde l ij k-
heid opnemen voor de medemens. Met Helder heb
ik van bij de start duurzaamheid willen integreren
in de bedrijfsstrategie.
Duurzaamheid zit in ons DNA op verschillende
manieren: zo maakt de keuze voor duurzame

stoffen echt deel uit van het ontwerpproces. End of
ro//-stoffen, tencel, gerecycleerd denim en zelfs
innoverende stoffen zoals Pinatex (ananasleer)
worden in de collecties gebruikt. Het design en
de productie van de collectie gebeurt volledig
in Europa.

In onze samenwerkingen zijn we behoedzaam.

Bij de selectie van ons atelier en de werkplaatsen
kijken we naar knowhow, duurzame productie en
eerlijke en gezonde werkomstandigheden."

H-W'19 bij Helder: De collectie heet 'Travellers'.
Geïnspireerd door het leven van nomaden, dat
constant in beweging is. We zien een jurk die je
bijvoorbeeld als jas kan dragen.
De handgeschilderde, digitale prints krijgen het
gezelschap van een rok in Pinatex.

www.helderan-twerp.com
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MOEDER-DOCHTERDUO ELS EN WIES
zijn de powervrouwen achter accessoirelabel AWARDT.

—Wat vinden jullie een pluspunt aan
ondernemen? Waarom zou je jonge
starters willen aanraden om de sprong
te wagen?
"Ondernemen vraagt veel enthousi-

asme en volharding. Niets is zo zalig als
wanneer je van je hobby/passie je
beroep kan maken. Durf je ei te leggen.

Het is een uitdaging om jouw eigen
creaties tot leven te brengen en te
proberen iets unieks, anders en moois

te realiseren tussen de massaproductie

en de eenheidsworst. Nog een groot
voordeel is dat je je eigen baas bent.
Dat wil zeggen: je volgt je eigen
planning met de nodige flexibiliteit.
Dat gevoel van vrijheid en onafhanke-
lijkheid is onbetaalbaar."
—Wat is jullie visie voor AWARDT?
"Onze productie gebeurt volledig in
België: als je ambacht in eigen land
niet koestert, verdwijnt het. Uit puur
idealisme dus. Ons land heeft zijn
sociale zekerheid, er heerst respect
voor de werkende mens...

Dat staat in sterk contrast met de

werkomstandigheden in andere
landen, waar kinderarbeid niet vreemd
is. Al onze handtassen worden dus

handgemaakt in Belgische ateliers.
Daardoor kunnen we ook heel kort op
de bal spelen en heel gepersonaliseerd
en klantgericht werken. Heeft iemand
een groene tas nodig, dan realiseren

wij die in een viertal weken in het
uitgekozen model. We gaan altijd op
zoek naar aparte vormen en texturen

en werken met mooi, zeer kwalitatief
volnerfleder."

—Wat stemt jullie positief?
"Het is moeilijk om als kleintje tussen de
grote budgetten en mastodonten te
blijven bestaan en proberen op te vallen
in het hele onlinegebeuren. Maar het
houdt je alert, geeft voldoening en we
voelen toch terug een beweging naar het
lokale, gepersonaliseerde en handge-

maakte. #shoplocal #winkelhier
#ilovehandmade #belgunique zijn de
hashtags waar wij bij zweren."

www.awardt.be

?

KUNSTENARES SANNE DE WOLF
print haar op sjaals. Haar label heet Sentinel.

—Welke uitdagingen ben je al
tegengekomen?
"Ik kom als kunstenares met Sentinel
voor het eerst naar buiten als 'echte'

onderneemster. Het is een bewuste

keuze geweest, die me de kans geeft
om hedendaagse kunst als een
dagelijks object in het straatbeeld te
brengen. Het is de bedoeling dat mijn
werk uitnodigt tot stilstaan en reflecte-
ren, zowel over kunst en mode als over

hedendaagse, maatschappelijke
kwesties zoals religie, politiek en
sociaal onevenwicht. Naast het
conceptuele aspect, is ondernemen

voor mij een proces van idee tot
publiek overbrengen, samenwerken,

verbinden en mensen raken. Het daagt

mij uit om het beste in mezelf naar
boven te halen. Ondernemen als
kunstenares geeft mij de mogelijkheid
om me in mijn element te voelen, het is
alsof je talenten en passie samenvallen.

Het haalt mijn levensvisie, creaties,
de power en liefde voor het leven met
een grote intensiteit naar boven."

—Hoe zou je jouw label omschrijven?
"Ik herinterpreteer en articuleer attitudes
en gebruiken die verwijzen naar geslacht,
vrijheid van meningsuiting en samenwer-

king. Dat vertaal ik naar vergrotingen van
een reeks fotografische afbeeldingen van
haar op textiel, wat resulteerde in
hoofddoeken tijdens mijn verblijf in Iran in
2017-2018. Aanvankelijk was de hoofddoek
een kunstwerk dat een communicatie-

middel bleek te zijn. Het wordt een
onderdeel van de openbare ruimte en het
persoonlijke leven. Sentinel is een actie,
een beweging die kunst, politiek en mode
verbindt. Ik heb geen specifieke doel-
groep. De sjaal is een accessoire zonder

genderidentiteit, zonder religiekenmerk,
zonder nationaliteitsaanduiding. Het
spreekt voor zich dat moslima 's de sjaal
als hijab kunnen dragen."

www\sannedewolf.com

l. AWARDI H/W

2019-2020.

2. Els en Wies.

3. Sentinel.

4. Sanne De Wolf
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