De Gruyter Hair
SCHITTEREN ALS DE STERREN,

in samenwerking met de Bossche Omroep
De kandidaat die dit keer uit de stapel inzendingen geselecteerd is, Wendie Verweij is een
jonge vrouw met een enorme wilskracht en
levensenergie! We laten haar graag haar
eigen verhaal vertellen !!
mei 2013, de dag dat ik te horen kreeg dat ik
borstkanker had, ik weet het nog als de dag
van gisteren. In één klap wordt je leven op z’n
kop gezet. Niet alleen mijn borsten maar ook
mijn haren en vooral mijzelf ben ik kwijt geraakt. Een tijd van onzekerheid in de breedste
zin van het woord brak aan.
Maar toch ook een jaar dat ik niet had willen
missen. Het heeft me gebracht waar ik nu ben
en ik weet waar ik voor sta en vooral waar ik
voor ga.
• Never give up! typeert hoe ik in het leven sta.
• Voel je weer vrouw is waar ik voor ga!
• Kanker is een deel van mij geworden maar
ik blijf de baas!
Al mijn energie gaat nu naar mijn geweldige
dochter, lieve vriend en familie. Op het moment ben ik bezig met een geweldig vrijwilligersproject ‘BreiBoezem’ https:// www.
facebook.com/breiboezem. Dit zijn gebreide
borstprothese(s): een goed alternatief voor siliconen protheses.
Maar daar blijft het niet bij.Voel je weer Vrouw
is in de maak (www.voeljeweervrouw.nl) , mijn
droom om een huiskamer te creëren voor mijn
lotgenoten, daar waar ze voor alles omtrent
Borstkanker bij mij terecht kunnen. Van haar-

werken, hoofddoekjes, prothese(s) (-lingerie),
verzorgingsproducten, visagie tot de praktische kant als hulp bij zorgverzekering, contact
met ziekenhuizen of gewoon een luisterend
oor! Zie mij als jullie handleiding in deze onzekere periode. Want ook in deze moeilijke tijd
kun je er op jouw manier toch mooi uit blijven
zien! Blijf vooral dicht bij jezelf en wees trots!
Trots was ik zeker toen ik hoorde dat ik uitgekozen werd door de Bossche Omroep voor
een Make-Over in samenwerking met De
Gruyter Hair. Precies op het juiste moment!
Mijn haren waren net weer wat aangegroeid
en ik wist geen raad met mezelf. Voor de metamorfose had ik donker bruin/zwart haar.
Niet bepaald een juiste keuze. Want donker en
dun haar met een lichte kleur uitgroei wordt
je haardos niet voller van.
Mijn haar is ontkleurd, geknipt en gekleurd. Ik werd in de make-up gezet en
mijn haarstylist (zeg maar gerust kunstenaar) nam me mee naar de fotostudio. Geweldig! Onder het
mom van een lekker wijntje en
ontspannen sfeer waande ik
me in de wereld van een
fotomodel. En wat is het resultaat mooi geworden! Dankbaar dat ik dit heb mee
mogen maken en wat fijn
om weer leuke mensen te
hebben mogen ontmoeten! Ik geniet met volle
teugen van het leven
en dat is een aanrader
voor iedereen!
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Wil jij ook in aanmerk
ing
komen voor een gra
tis
Re-Make?
Meld je dan aan bij de
Bossche
Omroep met een mo
tivatie
waarom jij die Re-Mak
e
verdient plus een rec
ente pasfoto.

Coupe en advies: Rosalyn
Kleur: Yvonne
Styling en make up: Joyce
Fotografie: Inge v Olst, clicking images
Kleding: Feliz/Heden/Biggels
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