
Fatima Essahsah
FAnZ Productions

Fatima Essahsah (24) was ze-
ventien jaar toen ze in het te-
levisieprogramma Ik heb
een plan haar idee voor een

maatschappelijk debat mocht uit-
voeren. Sinds vorig jaar heeft ze
haar eigen mobiele productiehuis
FAnZ – Fashion Art-n-Zo! – waar-
mee ze kunstenaars koppelt aan
culturele en maatschappelijke in-
stellingen. Ze organiseerde onder
meer voor toenmalig stadsdeel Bos
en Lommer in de Kolenkitbuurt een
YouTube-openluchtbioscoopfesti-
val. Nu werkt ze aan een leerproject
voor het ROC. Daarnaast organi-
seert ze twee keer per jaar een crea-
tieve netwerkbijeenkomst voor
kunstenaars en culturele instellin-
gen.

“De eerste bijeenkomst was eigen-
lijk mijn afstudeerproject voor de
hbo-opleiding culturele en maat-
schappelijke vorming,” zegt Essah-
sah. “Dat was zo’n succes, dat ik be-
sloot het door te zetten.”

In het begin vond ze het moeilijk.
“Je merkte toch dat mensen dach-
ten: daar heb je er weer zo’n cultu-
reel initiatief. Het is dan ook bewij-
zen, bewijzen, bewijzen in het be-
gin. Maar als je eenmaal door die zu-
re appel heen bent en contacten
hebt, gaat het lopen.”

Veel van haar opdrachten krijgt ze
via via. Essahsah noemt netwerken
dan ook onmisbaar voor haar on-
derneming. “Het is een tweede na-
tuur geworden en een belangrijk
deel van mijn werk.”

Haar kantoor bevindt zich niet
voor niets in Garage Notweg in
Nieuw-West, een broedplaats voor
kleine ondernemers. “Dat kan ik ie-
dereen aanraden. Het helpt enorm
met leggen van contacten en vaak is
de huur heel schappelijk.”

www.fanz-productions.nl
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‘Trouwjurk via internet
was een goed besluit’
Jantien Aerts
Quira

Jantien Aerts (35) werd een jaar
geleden ten huwelijk gevraagd.
“Het begin van een eindeloze
tocht langs trouwzaken volgde.

Iets waar ik eigenlijk helemaal geen
tijd voor had.”

Een vriendin in Amerika adviseer-
de haar op internet te zoeken. “Dat
doen ze daar allemaal. Ik heb het er
op gewaagd en een jurk besteld op
zo’n clichéwebsite. Dat bleek een
goed besluit te zijn, want de jurk
was prachtig en zat als gegoten.”

Aerts bedacht toen het concept

voor Quira (spreek uit: Kiera), een
website waarop de internetter een
op maat gemaakte trouw- of avond-
jurk kan ontwerpen. Met het menu
op de site kun je alles zelf bepalen,
van model tot borduurwerk. De ma-
ten geef je zelf door.

De jurken worden geproduceerd
in China. “Ik ontdekte dat alle grote
modemerken 85 procent van hun
avond- en trouwkleding in één spe-
cifieke regio in China produceren.
Dat wilde ik ook.”

Ze volgde een seminar Starten met
importeren bij de kamer van koop-
handel en een cursus bij het minis-
terie van Buitenlandse Zaken, waar

ze de nodige contacten in China leg-
de.

“De website wordt enorm com-
plex. We ontwikkelen nu ook een
virtueel personage, zodat je je eigen
ontwerp in jouw maat kunt zien,
zonder rare verhoudingen.”

Aerts heeft een team om zich heen
verzameld. “Iedereen doet het voor
winstdeling of aandelen. We dragen
samen het ondernemersrisico.”
Zelf werkt ze er nog naast, als analy-
tisch strateeg bij de ING. De lance-
ring van de website staat gepland
voor 15 november.

www.quira.nl
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niet gemaakt van plastic, maar van
nylon en katoen. Je zweet er niet in
en het scheurt niet.” Nog belangrij-
ker: “Onze jassen zien er leuk uit en
zitten goed. Tel een damesjas en een
regenpak bij elkaar op en je komt op
een veel groter bedrag uit.”

www.happyrainydays.nl
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