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De komende weken zetten we
jonge & opkomende mode-
ontwerpers in de spotlights.

Deze week is de beurt aan de in Syrië
opgegroeide Fares Moses. „Ik hoop mijn
medemens te inspireren om nooit op te
geven, hoe uitzichtloos een situatie ook
is.”

100% Fares Moses
„Mijn stijl is voor alle elegante vrouwen
die op zoek zijn naar hun ware schoon-
heid. Ze zijn het waard! Mijn eigen stijl,
beïnvloed door het Midden-Oosten, laat
ik samensmelten in de ontwerpen voor
de Nederlandse vrouw. Typisch Fares
Moses is een magische mix van zowel
oosterse als westerse invloeden. Om de
perfecte jurk te creëren gebruik ik duur-
zame stoffen en prachtig handgemaakt
borduurwerk met speciale zorg en
aandacht voor details. Mijn collectie
vormt een weerspiegeling van de groot-
ste kracht van vrouwen.”

Vier de vrouw
„Mijn eerste prêt-à-portercollectie is
gemaakt om de schoonheid en kracht
van de vrouw te vieren. Het verhaal
achter de collectie is gebaseerd op een
waargebeurd verhaal. Ik ben geïnspi-
reerd geraakt door de foto en het ver-
haal van een zesjarig Syrisch meisje
genaamd Sanae. Zij moest samen met
haar familie vluchten naar een vluchte-
lingenkamp in het noorden van Syrië.
Op zo’n jonge leeftijd was zij zich niet
bewust van de enorme impact van de
oorlog. Het feit dat zij bleef doorvech-
ten laat haar kracht en greatness zien,
ondanks haar verdriet en pijn. Dit inspi-
reerde mij om een collectie te ontwer-
pen om de krachtige vrouw te vieren.”

Vrijheid
„Ik ben in Syrië opgegroeid en werkte
jarenlang in Beirut (Libanon) samen
met internationaal gerenommeerde
ontwerpers zoals Zuhair Murad en Rani
Zakhem. Libanon was niet veilig door
alle conflicten. Ik ben op zoek gegaan
naar een veilige plek om mijn leven
opnieuw op te bouwen en zag de kans
om naar Amsterdam te emigreren. Hier
kende ik helemaal niemand: de nieuwe
cultuur, taal en mensen brachten uitda-
gingen met zich mee. Ondanks alle
tegenslagen bleef ik positief en behaal-
de mijn diploma aan Akademie Vogue
in Amsterdam. In Amsterdam voelde ik
me vrij en door dit gevoel had ik de
kracht en energie om te blijven vech-
ten. Ik hoop ook mijn medemens te
inspireren om nooit op te geven, hoe
uitzichtloos een situatie ook is.”

Koninklijke looks
„Dit jaar wil ik een nieuwe bruidscollec-
tie lanceren met de meest luxe trouw-
jurken voor de moderne bruid. De jur-
ken zijn op een artistieke manier gebor-
duurd, waardoor de bruid zich konink-
lijk voelt op een van de mooiste dagen
uit haar leven. Wij staan voor alle ster-
ke vrouwen die houden van iets exclu-
siefs. Daarnaast ben ik bezig met het
ontwerpen van een nieuwe zomercol-
lectie. Deze zal bestaan uit opvallende
kleuren, zodat de vrouw in de zomer
echt gezien wordt. Zij verdient het om
in het middelpunt te staan. Naar ver-
wachting wordt deze collectie eind juni
gelanceerd, houd dus zeker mijn websi-
te in de gaten!”

faresmoses.com
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Zonder filter Pierre Meij laat iedere
laatste zaterdag van
de maand pure
mensen zien, zonder
filter. Echte mensen
gewoon zoals ze zijn.
Hij vraagt naar hun
beautygeheimen en
meer.

Jaap Beemster (35) en Meine Hospes (41)

Status: 16 jaar samen en alweer 7 jaar getrouwd. Woonachtig in
Amsterdam. 
Beroep: Jaap is contentmanager bij Nationale Opera en Ballet en
Meine is operationsmanager bij Bourgondisch Lifestyle.

Jullie zijn rond de 40, kun je dat zien in de ochtend? Meine: „Ik vind
mezelf er nog redelijk fris uit zien in de ochtend.” Jaap (ietwat bele-
digd): „Ik zie mezelf nog als jonge dertiger en kijk niet direct in de
spiegel in de ochtend, maar als ik kijk, schrik ik niet.”

Het ochtendritueel? Jaap: „Gezicht wassen met water, aantal keer
per week sporten, ontbijten, douchen en dan pas de verzorgende
producten.” 

Producten? Meine: „We gebruiken een facescrub onder de douche
en scheren ons een paar keer in de week, na het scheren gebruiken
we een aftershave balsem. Daarna een dagcrème van Hema die we
mengen met licht getinte BB cream van Nivea. Dat doen we vooral
in de winter en passen wel op als we een overhemd aan moeten in
verband met vlekken.”

Scheren, nat of droog? Jaap: „We scheren ons gezicht nat, scheergel
afhankelijk van de aanbieding, niet onder douche, maar gewoon
aan de wastafel. Lichaamshaar scheren we wel onder de douche.”

In de avond ook nog tijd voor beauty? Meine: „Nee, heel makkelijk,
we spoelen ons gezicht met lauwwarm water, verder niet. In de
zomer gebruiken we soms een aftersun en Jaap houdt zijn wenk-
brauwen goed bij.”

Een badritueel? Meine: „Jaap wilde graag een bad, maar die zat niet
in ons nieuwe huis, dus heb ik een opblaasbad van Tubble gekocht.
Daarin gaat Jaap los met olietjes van Dr. Jackson’s of wat er anders
aanwezig is.”

Zou je iets willen veranderen aan jezelf? Jaap: „Ik heb best een
frons en heb wel eens overwogen om ’babybotox’ te doen, maar je
weet niet hoe dat uitpakt. Ik wil wel mezelf blijven. Accepteren wie
je bent, vind ik het belangrijkst en goed voor jezelf zorgen. Medite-
ren en Yoga zijn daar onderdeel van.” Meine: „Mijn oogleden gaan
wat hangen en daar heb ik nu een beetje last van. Op termijn, als
het vervelend wordt, zou ik er wel wat aan doen.” 

Op social media laten jullie vaak ideaal plaatje zien. Zijn jullie dan
jezelf of zoals je gezien wilt worden? Meine: „Dit zijn wij, trots op
wie we zijn en met de dingen waar we van houden: wijn en lekker
eten. Zoals we zijn, maar dan op een mooi plaatje, met een klein
filtertje.” 

Waar ligt je grens? Jaap: „Veel kan, maar het moet wel classy zijn en
passen binnen onze professionele en persoonlijke waarden.”

Jaap Beemster (35) en Meine Hospes (41)
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Deze olie is bijzonder aange-
naam in bad, maar ook multi-
functioneel, want voor li-
chaam, gezicht (na het sche-
ren!), haar of nagelriemen.
Enige nadeel in bad (of niet):
geen schuim. Dus Meine
moet dan maar rozenblaad-
jes in bad doen voor Jaap!

Lekker in bad

Lekker in bad

Dr. Jackson’s everyday oil, 
50 ml, 74 euro.
retreat.nl

Het is niet een crème, maar
een gel voor overdag en in de
nacht! Smeert makkelijk en
bevat biologische sheaboter,
komkommmer- en boswellia-
extract. Boswellia-extract
helpt de roodheid van de huid
te verminderen. Lekker pro-
duct, vegan en lekkere prijs.

Lekkere prijs

Lekkere prijs

Hema Aqua 24H cream, 
50 ml, 3,95 euro. 
hema.nl 

De favoriete geur van Meine,
maar ook van Jaap. Voor dan-
dy stadsmannen, maar ook
voor stoere gasten. Span-
nend overdag, verleidelijk in
de nacht. Met veel hout en
ook wat groene ondertonen
van geranium en vetiver. 

Le Parfum

Le Parfum

Yves Saint Laurent L’Homme
Le Parfum vanaf 70 euro.
debijenkorf.nl


