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Veel kinderen zijn al op jonge leeftijd bezig
met hun uiterlijk en hebben hun eigen stijl.
‘Later wil ikmodeontwerpster worden.’

Tekst: Annet de Groot Foto’s: Shody Careman

D
at kinderen tegenwoordig een

stuk mondiger zijn dan hun

eigen ouders vroeger, daar zijn

we inmiddels wel aan gewend.

Dankzij internet en de televi-

sie krijgen ze veel meer informatie dan

eerdere generaties: ze weten beter wat

er in de wereld te koop is.

Kleuters die per se die trui aan willen,

of per se juist niet. Vaak gewoon kleuter-

gedrag, maar steeds vaker moeten ou-

ders bekennen dat zelfs kinderen van 4,

5 jaar oud een eigen smaak hebben. Ze

willen niet langer hun moeders aan-

kleedpop zijn. Coole kids.

Als een meisje alleen maar rokken wil

dragen of een jongen zich goed voelt

met lang ‘meisjeshaar’, dan heeft mama

zich maar te schikken.

Semi-professioneel
Sommige kinderen zijn al vroeg semi-

professioneel met mode bezig. Jiami

Jongejan (14) heeft al anderhalf jaar een

succesvolle mode- en lifestyleblog, life-

splash.nl, met maandelijks 75.000

unieke bezoekers. Ze schrijft bijna elke

dag een stukje over kleding, make-up en

andere dingen die haar leven veraange-

namen. ,,Ik ben er eigenlijk mee begon-

nen toen ik me verveelde. Ik was al aan

het schrijven en ik had al eens een web-

pagina gebouwd. Schrijven doe ik heel

graag, filmpjes maken ook. Ik film met

mijn smartphone, maar voor de foto’s

gebruik ik een camera. Bloggers worden

steeds belangrijker, dus ik krijg van alles

opgestuurd om uit te proberen. Omdat

mijn blog zo goed wordt bezocht, ver-

dien ik er af en toe ook wat mee. Ik krijg

veel positieve reacties op wat ik draag

en hoe ik eruitzie, echt superleuk en

motiverend.

,,Ik ben heel openhartig op mijn blog,

maar ook voorzichtig. Ik denk goed na

over wat ik plaats. Inmiddels ben ik best

bekend: ik heb een column over lifestyle

in Hoe Overleef Ik…-magazine, ik heb de

Gouden Apenstaart gewonnen, een blog-

gersprijs, en ik ben al een keer op het

Jeugdjournaal geweest. Best grappig, ik

word soms op straat herkend.

,,Ik vind dat kinderen vooral zichzelf

moeten blijven. Niet meegaan in die

merkengekte. En wat ik absoluut fout

vind, is wanneer kinderen worden ge-

pest of buitengesloten om hoe ze eruit-

zien. Op de basisschool hield ik me ook

al bezig met kleren en mode. Ik was wel

een beetje anders dan de rest, maar ik

ben nooit gepest. Ik heb het wel een

tijdje moeilijk gehad en een eetstoornis

ontwikkeld, maar dat had niks te maken

met hoe ik eruitzag. Inmiddels heb ik

dat niet meer, maar ik heb geleerd om er

openhartig over te zijn. Ik weet dat ik

daar andere kinderen mee kan helpen.” §

Coolekids

‘Kinderen moeten zichzelf
blijven. Niet meegaan
in de merkengekte.’
Modeblogger Jiami Jongejan

kiesje eigenstijl


