van ruilen komt geen huilen
door José de Jong

Als je mijn blog al een tijdje volgt, kan het je niet ontgaan zijn dat ik een groot fan van Little Green
Dress ben. Dit kledingruilfeestje maakt haar belofte waar: je komt met nieuwe kleding thuis en het
is net zo gezellig als een
een feestje. Met Ruilextravaganza's door heel Nederland – Rotterdam,
Amsterdam, Utrecht, Arnhem en Haarlem zijn (meerdere) keren aangedaan – en deelnames aan
andere duurzame evenementen zoals “We beat the mountain day” en “De Groene loper”
(aanstaande zaterdag
zaterdag in Rotterdam) kun je wel zeggen dat het een geslaagd concept is. Tijd voor een
gesprek met initiatiefneemster Maartje, herkenbaar aan het mooie groene jurkje.
kledingruilfeestjes, hoe kom je erop?
‘In mijn studententijd kon ik in de kasten van mijn huisgenoten shoppen. Maar toen ik uitgestudeerd was,
miste ik al die extra kledingstukken. Dus ik begon feestjes met vriendinnen te organiseren. Toen dat zo’n
succes werd wilde ik meer mensen deze leuke avondjes gunnen. Zo is Little Green Dress ontstaan.’
16 september vond de eerste Green Fashion Fix plaats. wat is het idee hierachter?
‘Doordat ik het hele land door ga, kom ik op verschillende locaties. De ene is groter dan de andere. Beter
en leuk, de locatie van het afgelopen feestje, was één van de kleinere locaties. Daarom heb ik besloten het
deze keer wat exclusiever te maken. Minder deelnemers en een maximum van vijf items. Met extra’s zoals
een haarstyliste, visagiste, de dames van Bags Rescue Plan die tassen pimpten én een goedgevulde
goodiebag hoopte ik het speciale gevoel te benadrukken. Naar mijn idee was het een geslaagde avond. Of
er nog een tweede editie komt? Dat weet ik niet. Ik heb een enquête gestuurd naar de bezoeksters van de
Green Fashion Fix. Mede daaruit moet blijken of dit concept een succes is.’
je bent in veel steden geweest. kun je zeggen dat de ene stad modieuzer is dan de andere? oftewel: heeft de ene
stad meer topstukken dan de andere?
‘Het leuke is dat er steeds verschillende vrouwen naar de kledingruilfeestjes komen. Iedereen heeft een
andere smaak. Daarbij komen de dames uit alle windstreken. Dacht ik afgelopen vrijdag de
Amsterdammers te bedienen, komen de deelneemsters ook van de andere kant van het land vandaan. Ik
kan dus niet zeggen of de ene stad hipper of chiquer is dan de andere.’
leuk al die vrouwenavondjes. maar hoe zit het met mannen en kinderen?
‘In maart organiseerde ik een kledingruilweekend. Eén van de twee dagen was voor kinderkleding. Helaas
liep de kaartverkkop hiervoor niet. Ik weet nog steeds niet waarom. Over mannenkleding krijg ik wel
vaker vragen. Helaas leverden oproepjes op twitter geen reactie op. Misschien komt dat doordat mannen
niet zo shopperig zijn als vrouwen, doordat mannen niet elke keer iets nieuws willen hebben. Maar als er
15 mannen zouden meedoen, zou ik het met alle liefde doen.’
zulke evenementen organiseren is niet niks. je hebt een locatie en een styliste nodig. maar stort je jezelf niet in het
rood?

‘Ik ben van mening dat goede concepten zichzelf kunnen bedruipen. Break-even spelen is mooi. Maar ik
ben hier niet fulltime mee bezig ben. Nu zit ik op een punt dat de feestjes licht winst maken. Dat
betekent dat sommige evenementen geld kosten en andere winst maken. Ook hoop ik meer bekendheid te
krijgen voor kledingruil. Daarom doe ik ook mee aan de ASN Wereldprijs. Ik hoop de €10.000,- te
winnen om de Nationale kledingruildag, dat ik met een aantal partners aan het opzetten ben, financieel
mogelijk maken.’
moeten we na de groene loper wachten totdat je weer iets organiseert?
‘Nee hoor. Ik organiseer ook feestjes op verzoeken. Kledingruilfeestjes zijn ideaal voor vrijgezellenavondjes
of om je verjaardag te vieren. Dus aanmeldingen zijn welkom!’
nog één vraag: waar is toch dat mooie groene jurkje gebleven?
‘Ook ik ben wel eens iets zat. Dat jurkje had ik zó vaak aan, dat ik nu eens in het herkenbare t-shirtje
wilde lopen. Zo ben je meteen herkenbaar als aanspreekpunt. Laatst bood een vriendin me ook al een
groen jurkje aan, dus misschien dat je me daar de volgende keer in ziet. En wie weet: als ik de ASN
Wereldprijs win, zet ik misschien wel een duurzame ontwerpen aan de slag om het jurkje van het logo te
ontwerpen.’ (red. Helaas is Little Green Dress niet door naar de tweede ronde van de ASN Wereldprijs)

