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M&ruYX§N KRO§§\FASHION

IS GEWELDIG'
\

'6w{ et is n! 
E

;"

Doutzen (25) is niet olleen een terechte
covergirl omdot ze een indrukwekkend
Íoshion-cv heeft moor voorol vonwege
hoor hort von goud. Als ombossodrice
von donce4liÍe bijvoorbeeld vroogt ze

(heel born fo leod) oondocht voor de
problemen die hiv en oids wereldwijd ver-

oorzoken. Een poor moonden geleden
reisde ze nqor Tonzonio, om met eigen
ogen te zien wot dqnce4liÍe dqor doet.
Foto's von die reis worden oP de dog
von het interview in Amsterdom geveild
voor het goede doel en door is Doutzen
ondonks hoor drukke werkschemo dus
gewoon zelÍ bij. Tussendoor mookt ze

ook nog tijd om oon CG! olles te vertel-
len over hoor job ols supermodel en hqor
werk voor het goede doel.
Als we binnen komen in de kqmer in het
Amsterdqmse hotel zijn we sprokeloos:
wot is ze mooi! Enthousiost stelt ze zich

voor: "Hi! lk ben Doutzen," ln een cuÍe
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WE KUNNEN CNS VOOR DIT FEESINUMMETT GEEN BETERE COVERSIER

WENSEN DAN SUPERMODEL DOUTZEN KROES NIET ALTEEN VANWEGE
HAAR OOGVERBLINDENDE LOCKS, MAAR ZEKER OOK VANWEGE HAAR

PBEW PE,?SOAVALITY CGI SPRAK HAAR EXCLUSIEF

LBD en met een indrukwekkend poor zil-

verkleurige Volentino killer heels oqn hoor
voeten goot Doutzen op het puntje von
hoor stoel zitlen. Ze legt de voicerecorder
dichterbU: "lk zol zorgen dot ik er goed op
te horen ben!"

J§ BËNï $\II} AL HEN TIJSJË AílIBÀS.
§ÀD§tcH vÀN §A$,lc§{LtË§" KUN JH

I"I!ïLE§ËËru !!ÍAAROM JË Ë§\ÍÉ&R
HE§ï &EKS?TN SM NANEË4USS ï§
§UPPORïËN?
"Het geweldige is dot ze heel positief
werk doen. Geen nodruk leggen op olle
ellende in de wereld. moor loten zien
hoe blij mensen zijn ols ze hulp krijgen.
Donce4liÍe geeft vooíichting over hiv
en oids oon jongeren, en mookt gebruik
von dons en muziek, lets woor ik heel
enthousiost over ben, niet olleen omdot
ik zelÍ groog dons, het is geweldig dot ik

er nu iets goeds mee kon dÓen. Hiervoor

steunde ik ol goede doelen door geld te
geven mooÍ dit voelt een stuk nuttiger."

WAT TVïAAKT§ §§ fSiGËSïE INMRUK SP J*U
rruDE§-I§ §Ë HEI§ NAÀR TÀNEANIÀ?
"De mensen die ik ontmoet heb, Zo

leerde ik twee jonge kinderen kennen,
von wie de voder wos oveíeden oon
oids. Die kids woren ondonks olle ellende
nog zo vrolijk, dot vond ik indrukwekkend
en heel ontroerend, Nodot ik met hun
moeder hod zitten kletsen. die er nu hele-
mool olleen voor stond, heb ik echt even
zitten huilen. Ook het verhool von een
jongen, Richord heette hij, vond ik bijzon-
der. Hij heefi zelf hiv en vertelde doorover
tegen zijn londgenoten. Dopper, wont
in Afriko durft niemond over de ziekÍe te
proten. Dot hij het wél deed, om onderen
te helpen. door heb ik onwijs veel respect
voor. Mensen met hiv en oids worden in

AÍriko vook gezien ols minderwoordig en
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IK TRAIN KEIHARD O
SLAI\K TE BLIJVEN

jonge mensen kunnen dot veronderen.
Dit is hord nodig. wont iedere vijÍtien
seconden sterft iemond oon deze ofschu-
welijke ziekte."

[.{ET W&S We§ï ffiW§}Ë W§Hfdf;Fd, *!VÍ ËSA

E*'ru §${mmL!KwfrKfi{ShtEH EA*tS ïtrftií& YE

K*ffifrr* fru J§ fi§&§ru il#K§ *-§V§${.."
'Absoluut, het wos een enorme cul-
tuurshock. ln het Westen is iedereen zo

ongeduldig en ondonkboor. Don wilde ik
het liefst schreeuwen: wees nou gelukkig
met wot je hebt! Don stoon mensen in de
rij om een broodje te kopen en zeuren ze

omdot het te long duurt. Door kon ik echt
niet meer tegen. lk hoop dot mensen
zich reoliseren hoe goed ze het hebben.
dot het niei olleen drooiÍ om spullen.
spullen en nog meer spullen. Zelf heb ik
een ontzettend luxe leventje en dot zol ik
nooit vergeten. Een poor dogen geleden
kwom ik thuis in mijn opportement in New
York met enorme boodschoppentossen
vol eten. Terwijl ik ze uiïpokte docht ik

en dot is super, moor ols je de tijd hebt
kun je ook meer doen, Bij donce4life kun
je supporter worden, Don geef je somen
met ondere jongeren de missie von de
orgonisotie door, door bijvoorbeeld mijn
verhqlen over Tqnzqniq verder te vertellen
of zelf octies op te zetten."

J§ ffiËruï V&öR hfHHt MËtDEf',i Ëg?-ë §***-
tsËilt*. wÀT lÉËs§m JE UAA§Veru?
"lk hoop voorol dot ik een góed voor-
beeld ben, Het zou fijn zijn ols mensen
doordoor beter noor mij luisteren ols ik
veriel over dqnce4liÍe. lk voel me er heel
prettig bij dot veel mensen nu mijn noom
en gezicht kennen, woordoor ik deze
goede dingen kon doen."

HSB JIJ TELT §ËT'} #Ë#ffiT VS&RBËËID?
'Angelino Jolie, omdot ze hoor goede
doelenwerk zo mooi combineert met het
octeren en hoor privéleven, Wot betreft
het modellenwerk vind ik Kote Moss
geweldig, En Heidi Klum notuurlijk, mijn

tv-progrommo's over de modewereld, die
zijn niet echt reolistisch. Toen ik begon,
verwochtte ik niks. lk stuurde foto's op
noor Poporozzi Models omdot het me
een leuk bijboontje leek. en ik een extro
zokcentje kon gebruiken, Alle glomour
von de modellenwereld wos compleet
longs me heen gegoon. en dit klopt ook
nieÍ. Het kon lqng duren voordot je de
écht leuke opdrochten krijgt, En het is

keihord werken: ik snop modellen niet die
zeggen dot ze er niets vooÍ hoeven doen,
ik troin keihord om in shope te blijven."

**GlSl{§Nm# S,1§§fr fl-lfi N rifi &EÍË$d f,,lËg

T§iig * L §Eftl#À*hrTu${ §us?
"ïé grote toekomstdromen zorgen qlleen

moor voor teleurstelling ols je ze niet
bereikt, terwijl wot je wel bereikt hebt ook
onÍzeïtend leuk en knop is. Begrijp me
niet verkeerd, er is niks mis met ombitie,
Moor er is zó veel concunentie in de
modellenwereld en niet iedereen kon
de ïop bereiken, Dus mook je niet teveel
zorgen om de toekomst en geniet von het
moment. Dot geldt trouwens niet qlleen

voor modellenwerk!"

JË lr§Ë? EËt{ *ft*Ofvï§"§VËÍq, M&AH B{&T

YIF§§ JË S§ TE§"Ë F§§T T§E!§{§TË AÀTt{?
"Hei reizen, ervqren von ondere culturen
en interessonte mensen leren kennen, Als

het even tegen zil omdot ik bijvoorbeeld
mijn fomilie ol long niet gezien heb, zeg ik
tegen mezelÍ: stel je niet oqn. Je hebt een
geweldig leven en dot mog je nooit ver-
geÍen. Mijn fomilie. vrienden en het werk
voor donce4life houden me met beide
benen op de grond. Foshion is geweldig,
mqqr er is méér op deze wereld don de
hipste designer of de nieuwsle lf-bag."

Doufzens manager geeft een seintje:
we moeten afsluiten, Het is fijd voor de
veiling. De fofo's woor Doutzen op sfoof
brengen ruim honderdduizend euro op,
En Doufzen heeft de smook'le pakken,
On the spof besluit ze hoor pumps te
veilen, Ze zoten loch al nief zo lekker,

zegf ze er vrolijk bij. /Vog eens vijfduizend
euro sleepf ze doormee binnen voor
donce4life! Strolend hupt ze op hoor
ponty's het podium of. Er is hoost. wont
de limo wochf. En voordat we hef door-
hebben is ze verdwenen in de nocht, ze
lijkt Assepoester wel. We weef waor ze
morgen om deze tijd is,., New York, de
Bahamo'g Brazilië of misschien Zuid-Afriko;
de mogelijkheden zijn eindeloos voor dif
supermodel mef een power personolity.

echl jeetje Doutzen, wot overdreven veel
spullen. Heb je die ollemool nodig? Je
moet niet stoppen met genieten von het
leven omdot ze het in Afriko zwoor heb-
ben, dot helpt niet. Moor er zljn genoeg
ondere dingen die wel helpen."

##§M*&rRr§ §r§ *§ï NU rËxËftr szu ssK
#§AAË IËT§ W§§Th§ EHDMA&fr},I, WAT

Ë{UNN§zu EI.I FI§ï B§ST§ M#f;N?
"Kies voor een goed doel dot post bij
jou. Of het nou is voor dieren, het milieu
of kinderen. Notuurlijk kun je geld storten

Victorio's Secret-collego, omdot zij zo
zokelijk is. lk kom zó veel goede meiden
tegen in mijn vok."

.ie E§$rï 
=*G 

§ít§Ë:?ËE$§. í{§8 J* &*K
ïEEKOM§ïPLÀHN§ài ÖP ËEN PI§§T AruDEÉ

GËBIËD, À*TERËH BIJV*S§EH§L§?
"Nog niet. Ik denk niet zoveel no over de
toekomst. Moqr ik kón ook niet te ver voor-
uit plonnen, omdqt er veel onverwochte
dingen op mijn pod komen. Dot is niei erg
hoor, die onverwochte dingen zijn vook
het leukst. lk ben nu druk met modellen-
werk, mijn column in Morie C/olre en het
ombqssodeurschop; ollemool heerlijk om
te doen. En het is toch juist sponnend, om
niet te weten wot er goot gebeuren?"

46 p§S#fiHT \rÀf{ *t{X* §"ËXfrR§§§§f{ Wrt
IU(}*§I W{}REFh', HËB JE T!P§?
"lk hoop dot ol die meiden er niet te mok-
kelijk over denken; het is losÍig om het
te moken ols model. Veel beginnende
meisjes hebben te hoge verwochtingen
von het vok. Ze zien gelijk de Vogue-
cover voor zich en cotwolkshows voor de
grootste merken, Dot komÍ ook door olle
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