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STerke vrouwen die
hun Energie inzetten
voor Resultaat. Dat
zijn Libelle Sterren.
Twaalf weken lang
zet Libelle een STER
in het zonnetje die
zich tijdens de
coronatijd inzette
voor anderen. Vanaf
12 november kunt
u via libelle.nl/ster
stemmen op de
vrouw die u ziet als
dé Libelle STER
van 2020. De
winnares ontvangt
een wisselster.

D e z e w e e k ka n d i d a a t 5 :
M a r l o u s N a c ke n ( 3 6 ) van Atelier Kleurstof
naaide met haar team vrijwilligers duizenden
mondkapjes voor de zorg.
“Sinds een jaar heb ik mijn naaiatelier Kleurstof.
Vrouwen komen erheen voor een moment van
creatieve ontspanning. Zoals ik zelf ook die rust
had gevonden toen ik een drukke baan had en
net mijn eerste kind had gekregen. Tijdens het
naaien maakte ik mijn hoofd leeg. Er komen nu
per week zo’n honderdtwintig vrouwen met een
naaimachine en ik heb zeven docenten voor de
klas staan. Slow fashion is in! Tijdens de coronauitbraak, werd al snel duidelijk hoe groot het
tekort aan mondkapjes in de zorg was. Naailes
geven kon niet meer, mondkapjes maken wel. In
een halfuur nam ik met een selfiestick een instructiefilmpje op, zodat mijn cursisten ook aan
de slag konden. Het filmpje werd niet alleen onder cursisten gedeeld, maar ging heel Nederland
door. Het was ongelooflijk om te zien hoeveel
aanvragen er binnenkwamen en hoeveel kapjes
er zijn genaaid. Ik heb mijn ouders moeten vragen om alle mailtjes te beantwoorden, omdat
ik er zelf niet meer aan toekwam. Op het hoogtepunt waren we met vierhonderd naaisters en
samen hebben we zo’n 17.000 kapjes gemaakt.
Ik was trots, want uit onderzoek bleek dat onze
kapjes nog beter waren dan ‘de officiële’. Ik ben
nog steeds onder de indruk van alle saamhorigheid die ik heb ervaren. Het vangnet dat zich
spontaan ontvouwde toen het écht nodig was.
Ik kon daar weken op door, terwijl ik maar weinig
sliep. Soms hoorde ik de schrijnende verhalen uit
de palliatieve zorg. Dat mensen op hun sterfbed
geen familie bij zich konden hebben, omdat er
onvoldoende bescherming was. Dat wij met onze
kapjes ervoor hebben kunnen zorgen dat patiënten niet eenzaam hun laatste momenten hoefden door te brengen, is onbetaalbaar.”

“O nze mondkapjes
bleken nog beter
dan de officiële”

VOLGENDE WEEK: ELSKE DOETS (48) BEGON
EEN PLATFORM WAAR ONDERNEMERS
TERECHTKUNNEN VOOR ADVIES OVER HUN
BEDRIJF NA DE CORONATIJD.
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