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“Ik ben zuinig op
mijn spullen”
Rachel Pietersma (43) is eigenaresse van Kids Party
Planner en High End Nanny Service. Ze weet dan
ook als geen ander wat kinderen leuk vinden. Hoewel
haar kasten op kantoor in Amsterdam uitpuilen van de
verkleedkostuums voor kids, loopt de onderneemster
zelf het liefst in designerkleding. “Ik houd van kwaliteit,
daar spaar ik vaak lang voor. Ik kan helemaal blij
worden van mijn mooie Burberry-trenchcoat.”

EERSTE SALARIS
“Toen mijn dochter 16 werd heb ik haar mijn Louis
Vuitton Speedy cadeau gedaan. Dat was mijn allereerste designertas, die ik kocht van mijn eerste salaris.
Ik bewaar veel en ben supernetjes met mijn spullen.
Niks gaat bij mij ongestreken de kast in. Sterker nog, ik
vind strijken wel ontspannend.”
KLASSIEK EN VERFIJND
“Overdag voel ik me het fijnst in een goed zittende
jeans met blouse en mijn Balenciaga sneakers eronder
of hoge hakken. Ik ben geen fan van grote opvallende
schoenen, liever wat klassieker en verfijnder. Soms
kan zo’n grove gymp onder een leuk bloemetjesjurkje
juist heel stoer staan. Dat vind ik dan wel leuk. Dat
combineren, dat is echt Rachel.”
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VARIËREND KLEDINGBUDGET
“Ik zou mijn stijl omschrijven als business casual, comfy
klassiek. Mijn jas van Majé is op dit moment favoriet.
Die heb ik gekocht van de cadeaubonnen die ik van
mijn vriendinnen voor mijn verjaardag heb gekregen.
Dat ik zo’n mooie jas kon kopen dankzij hun, vind ik
wel bijzonder. Ik wissel dat af met goede basics van de
Zara of de Bijenkorf. Van Massimo Dutti ben ik ook fan,
daar slaag ik altijd wel. Mijn kledingbudget varieert
van nul euro in de ene maand tot soms duizend euro in
de maand erop als iets moois zie. Met een dochter is
shoppen ook gezellig. Online koop ik niks, ik wil alles
graag voelen voor ik het aanschaf.”
LIEVE OMA
“Bij mijn lieve omaatje ben ik vanaf mijn 14e opgegroeid in Amsterdam Oud-Zuid. Op mijn 17e stond
ik op eigen benen. Ik heb altijd overal voor moeten
werken en weet daarom goed de waarde van alles.
En wat het kost om het allemaal voor elkaar te krijgen.
Doordat ik kritisch ben op hetgeen ik koop, heb ik
amper miskopen. Mocht het mij niet staan dan gaat het
door naar mijn dochter.”
DRESSCODE
“In de avond heb ik vaak events met een dresscode dus
daarvoor verkleed ik me vaak inclusief make-up en het
föhnen van mijn haren. Ik ga sowieso iedere week naar
de kapper, een lekker verwenmoment voor mijzelf. Heb
ik een avond niets, dan draag ik meestal een lekker
zittende jumpsuit. Ik fitness vrij fanatiek, zo’n twee keer
per week. Daarnaast eet ik alles wat los en vast zit en
hou ik van een goed glas wijn. Gemiddeld slaap ik
acht uur per nacht.”
WISHLIST
“Ondanks de diverse designerbags en vijftig paar
schoenen in de kast - die ik echt bij elkaar gespaard
heb en bewaar in de originele dozen- staat er een ding
met stip bovenaan mijn wishlist en dat is de Chanel
2.55 tas. Lekker classy.”
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