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Toch Miss World 2011 voor Bonaire?
Eind augustus hield Hippie Chique een Fashion Wine Tasting Show in haar boetiek in Kralendijk. Haar
modellen zijn veelal een mix van meiden met diverse missverkiezingtitels. De presentatie van de nieuwe
collectie van Custo en Elan werd gecombineerd met een wine tasting. Achter de coulissen wordt echter niet
alleen maar gelachen. Gelukkig heeft Hippie Chique daar oog en oor voor.
Tekst en foto’s Christel Cosijn en Richelle van den Dungen Gronovius

T

Benazir Charles

Helen Wout en Sharitee Rosalia.

ijdens de voorbereidingen van de Fashion
Wine Tasting Show
zorgden eigenaresse
Annette van Rooijen
en haar twee rechterhanden, Danielle Veenendaal en Carla Gomez Serrano, ervoor dat alles op
rolletjes liep; de kleding, de meiden en alles wat er achter de
schermen nodig is om de show te
doen slagen. Vooraf is er geoefend op de originele choreografieën, vlekkeloos uitgevoerd op de
enorme catwalk die bijna de hele
zaak in beslag nam. De wijnproeverij van elegante wijnen uit de
kelders van de nieuwe wijnhandel van Ko Hendriks op Hato was
verrassend en voor herhaling vatbaar. De genodigden kwamen
stijlvol gekleed en hun hooggespannen verwachtingen werden
niet teleurgesteld. De hartelijke
gastvrouw is in gedachten echter
al bezig met de volgende show. In
oktober organiseert ze een fundraising voor de Bonairiaanse
missen, want ze hebben dringend financiële hulp nodig nu
blijkt dat Miss Bonaire 2011 haar
internationale verkiezingen misloopt.
Over de hele wereld hopen
meisjes ontdekt te worden als
model tijdens missverkiezingen.
Zo ook op Bonaire. Maar niet
iedereen heeft het geluk dat
Soekarsie Gravenhorst (15) vorig
jaar ten deel viel. Hoewel zij
geen misstitel in de wacht sleepte, maakte haar modellencarrière
toch een vliegende start. Bregje
Zijlstra introduceerde via haar
eigen modellenbureau, Salvamodels, de Bonaireaanse bij topbureaus over de hele wereld. Het afgelopen jaar is Soekie een veelgevraagd fotomodel voor bekende
merken door heel Europa geworden en liep ze zelfs al op de runway tijdens de Fashion Week
2010 in Amsterdam en New
York.
Miss Bonaire 2011 werd de
beeldschone Benazir Charles
(19). Terwijl er reikhalzend uitgekeken wordt naar de mooie miss
Bonaire, voelt Benazir zich na het
winnen van de felbegeerde titel
flink in de kou staan. Ze mag weliswaar haar eiland vertegenwoordigen tijdens de Miss World 2011
verkiezingen in Londen, oktober/december dit jaar, maar wie

gaat dat betalen? Op het eiland
krijgt ze tot nu toe geen bijval;
Bonaire houdt de knip gesloten.
Ook haar deelname aan de Miss
Caribbean Hibiscus in december
hangt van sponsors af. Dat ze
geen ondersteuning krijgt van
het eiland dat ze representeert,
ervaart niet alleen Benazir als een
koude douche, want wie gaat er
met de eer strijken wanneer miss
Bonaire hoge ogen scoort tijdens
de internationale missverkiezingen? De laatste keer dat Bonaire
meedeed aan een Miss Universeverkiezing was in 1999, vertegenwoordigd door Julina Felida.
Maar Benazir mocht niet naar
São Paulo waar de verkiezing van
Miss Universe 2011 deze week
plaatsvond. De organisatie heeft
laten weten dat er maar een beperkt aantal landen kan meedoen
en Bonaire heeft na 12 jaar afwezigheid de plaats verspeeld. Miss
Bonaire 2011 is niet enkel gefocust op haar uiterlijk. Achter haar
natuurlijke schoonheid gaat ook
onzichtbaar verdriet schuil. Op
tienjarige leeftijd vertrok ze met
haar moeder en broer naar
Nederland. Het stervensproces
van haar tante liet een diepe indruk achter. Eenmaal terug op
het eiland bleek het onmogelijk
haar oude leventje weer op te pakken. Toch ziet ze het als een uitdaging om het leven te nemen
zoals het komt en de kansen te
pakken die zich voordoen. Van
nature houdt ze ervan nieuwe
dingen te leren en heeft ze trouw
zijn aan zichzelf hoog in het
vaandel staan. Eigenschappen die
haar tot een sterke persoonlijkheid maken. Na haar havodiplo-

Annette van Rooijen (41)
maakte meer dan tien jaar
geleden de overstap naar
Bonaire. Het werd een
succes dat ze voornamelijk aan zichzelf te danken
heeft want wie Annette
zegt, zegt ideeën. Ideeën
waarmee ze anderen inspireert en haar plannen
van de grond krijgt. Ze
zegt: ,,Sinds 2000 ben ik
op Bonaire en heb van
alles gedaan: sunrentals

Nizz Martis

Candice van Esveld en Sabine Schleeper.

ma te hebben behaald, besloot de
ambitieuze Benazir toch een jaar
te wijden aan haar voorbereidingen, in afwachting van het al dan
niet doorgaan van haar deelname
aan Miss World 2011. Ook Annette geeft aan dat het van groot belang is dat Bonaire weer op de
wereldkaart wordt gezet. ,,De
Miss World-verkiezingen worden
over de hele wereld goed bekeken
en het eiland moet deze kans op
promotie juist met beide handen
aangrijpen. Het is een unieke
kans om Bonaire meer bekendheid te geven”, aldus Annette.
Niet alle modellen van de Fashion Wine Tasting Show hebben
de wens om topmodel te worden.
De meesten zien walking the runway als een hobby; als een manier
om het gewone leven op te fleuren met een showmoment. Helen Wout (21) studeerde Sociaal
Pedagogisch Werk (SPW) om
onderwijsassistente te worden.
Ze werkt bij United Colors of Be-

Ideeën
opgezet, personeelsmanager geweest bij Harbour
Village, general manager
bij Lions Dive Hotel, een
training- en consultancybedrijf opgericht en het 3jarige TAP-programma
(Mama Smile programma) voor TCB uitgevoerd
in samenwerking met de

netton. Als model is Kimora Simons haar favoriet, maar het hart
van dit goedlachse fotomodel ligt
nog steeds bij het onderwijs. Op
alle basisscholen van het eiland
liep zij stage. Graag zou zij haar
ideeën voor de middagschool in
de functie van coördinator gestalte geven. Sharitee Rosalia (24),
first runner-up Miss Bonaire
2010, is fysiotherapeut bij Quiridongo. Hoewel ze opkijkt tegen
topmodel Tyra Banks, is haar verlangen om anderen mooi te maken groter dan zelf in de spotlights te staan. Ze droomt van
haar eigen kleine wellness met
massage, stoombadjes, make-up,
waar eveneens haar, voeten en
handen verzorgd worden. Omdat
ze vindt dat mensen met een kleine beurs er ook goed uit mogen
zien, vraagt ze slechts een zeer
bescheiden vergoeding, en zo
doet Sharitee haar naam eer aan.
Sue-Ellen Richardson (17) heeft
een voorbeeld dicht bij huis: haar

Hogere Hotelschool Den
Haag, en nu Hippie Chique Bonaire.” Annette
houdt van mooie kleding
en toen ze merkte dat zij
niet de enige was op Bonaire, groeide haar liefde
voor confectie uit tot een
hippe boetiek in het hartje
van Kralendijk. Hippie
Chique doet haar naam
eer aan: een trendy collectie met diverse goede
merken.

zus Sharellen die Miss Teen
2004 werd. Sue-Ellen grijpt iedere kans aan om de catwalk op te
gaan. Ze belandde tijdens de Reina Deporte op de derde plaats als
Reina Internet. Ze is net begonnen op het mbo en maakt in haar
vrije tijd de havo af. Hoewel ze
graag beroepsmatig zou willen
modeleren heeft ze nog een andere toekomstdroom. Een droom
waardoor deze sportieve dame
wel eens de charmantste politieagente van het eiland zou kunnen
worden. Ronald Schleeper, die alles weet van het politieleven,
loopt geen modeshows, maar
zijn twee dochters doen er graag
aan mee. Zijn veelbelovende Sabine (16) zit in 4 havo. Ze kijkt op
tegen Tyra Banks. Later wil ze
haar modellenwerk combineren
met fashion design. Haar zusje
Sanne zit in groep 8 van de basisschool en is eveneens fan van Tyra Banks. Voorlopig heeft Sanne
alleen maar kleine wensjes; zoals
de show van vanavond goed
lopen. Nizz Martis (16) zit ook op
het mbo en studeert SPW. Tijdens de Reina Deporte verkiezing belandde zij op de tweede
plaats met Best Body en Fotogenika. Haar grote voorbeeld is topmodel Jessica White. De fotogenieke Nizz zou graag het modevak afwisselen met een baan als
stewardess. Haar mooie glimlach
en lieve persoonlijkheid zullen
menig passagier vleugels doen
geven. Candice van Esveld (19)
volgt een administratieve opleiding aan het mbo. Tijdens een
modelcastingday won dit langbenige model een fotoshoot. Topmodel Doutzen Kroes staat bij

haar op nummer 1. De grootste
wens van deze Curaçaose blondine is succesvol, gezond en gelukkig worden. Rozaida Rosario (27)
volgde een administratieve opleiding en werkt nu als supervisor
bij Surprise (Blokker). Haar topmodellen zijn Tyra Banks en
Naomi Campbell. Voor Rozaida
is het belangrijkste wat telt dat ze
een goede moeder is voor haar 3jarige kind en dat haar familie het
goed heeft.
Hippie Chique heeft niet alleen een eigentijdse collectie voor
jonge meiden. Dames van alle
leeftijden vinden er wel iets naar
hun smaak. Op 2 oktober bestaat
Hippie Chique twee jaar en dat
wordt gevierd. Toch kiest Annette
liever een grotere locatie voor
haar volgende show. Ze hoopt op
een grote opkomst zodat de missen van Bonaire hun werk kunnen doen. Deze Fundraising Fashion Lunch op Sorobon Beach
Resort staat gepland voor 16 oktober en heeft als doel fondsen te
werven voor de Miss Bonaire Organisatie (MBO). Het draait natuurlijk ook om de modeshow
zelf, maar de opbrengst van de
lunch gaat naar de MBO. Immers, als deze veelbelovende
Miss Bonaire 2011 niet deelneemt aan de Miss World-verkiezing in Londen, ontneemt Bonaire zichzelf de kans zich wereldwijd te etaleren als tropisch
paradijs. Want wat is ten slotte
een paradijs zonder haar unieke
bewoners?
Voor reserveringen en/of meer
informatie kunt u contact opnemen met Annette van Rooijen op
telefoonnummer 7865711.

Rozaida Rosalia

