Bij DapR draait het om jou! DapR is het atelier voor kleding op maat,
waar je schittert in een kledingstuk speciaal voor jou gemaakt. Het
doel is dat je je mooi en prettig voelt, ook als het door je fysieke
gesteldheid niet altijd makkelijk is om passende kleding te vinden en
je mooi te voelen.
In samenwerking met Karin en Marijke van stichting Ontboezeming
ontwerpt DapR een “limited edition” collectie bestaande uit
bovenkleding die zo wordt ontworpen dat de ontboezemde kant niet
wordt geaccentueerd, maar ook niet wordt verdoezeld. De kleding is
bijvoorbeeld ook te dragen door dames met twee borsten. Met de

kleding wil ik je je mooi laten voelen en je het gevoel geven te
durven schitteren.
Met de collectie wil ik aandacht vragen voor de keuzemogelijkheid die vrouwen hebben om na een
borstamputatie ervoor te kiezen “ontboezemd” door het leven te gaan in plaats van te kiezen voor
een prothese of reconstructie. Tijdens de modeshow schitteren Karin en Marijke op de catwalk.
Uit het gesprek met Karin en Marijke heb ik een aantal ideeën voor ontwerpen opgedaan. Het lijkt
me leuk en waardevol om ook jouw mening te horen of te lezen en te bespreken of je specifieke
wensen en behoeften hebt op het gebied van bovenkleding. Kun je terecht bij reguliere winkels? In
wat voor soort kleding voel je je het prettigst? Heb je een persoonlijke boodschap die je zou willen
meegeven aan vrouwen die op dit moment voor de keus staan om wel of niet ontboezemd verder te
gaan?
Vind je het leuk om hier over mee te denken en te praten?
Ik zie je reactie graag tegemoet voor 10 mei 2016.
Ik hoor het graag en wie weet tot ziens!
Mijn contactgegevens zijn;
De modeschow vindt 3 oktober 2016 plaats in hotel de Nymph te Brielle.
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