Jong Talent

Marissa Schans

Marissa Schans is slechts 12 jaar oud, maar al een groot naaitalent. Ze woont
samen met haar ouders en twee zussen in Dwingeloo. Marissa zit in groep 8
van de W.A Storkschool. Naast kleding naaien doet ze aan volleybal bij DOK
Dwingeloo. Daarvoor traint ze drie keer in de week en speelt ze op de zaterdagen
vaak wedstrijden. Ook gaat ze eens per week naar toneelles in het Shakespeare
theater. Maar de grootste passie van deze bezige bij is kleding naaien.

Wanneer ben je begonnen
met kleding naaien?
Ik ben van jongs af aan altijd al een creatief
meisje geweest. Mijn gastouder Nely van
Noord in Lhee, waar ik van baby af aan naartoe
ging, is ook heel creatief. Zij leerde mij hoe een
naaimachine werkt en liet mij als jong meisje
lapjes naaien op de naaimachine. Ik vond dit
gelijk al geweldig. Mijn moeder had nog een
naaimachine van haar oma en daar ging ik
thuis op oefenen. Ik maakte van allerlei lapjes
stof een eenvoudig jurkje op de paspop.
Toen ik 8 jaar oud was las ik in een advertentie
van Roelie Wink dat ze naailessen gaf aan
tieners. Ondanks dat ik nog geen tiener was
werd ik direct enthousiast en meldde mij
aan. Ik had immers een beetje ervaring op
de naaimachine en wist hoe hier mee om te
gaan. Ik ben eerst begonnen met het naaien
van een speldenkussen, maar heb inmiddels
al een hele collectie jurken, blouses, broeken,
rokjes en paardrijbroeken gemaakt.

Wat zijn je doelen?
Wat wil je bereiken?
Het maken van kleding is echt mijn passie
geworden en wil hier later heel graag mijn
beroep van maken. Mijn droom is om later
beroemd te worden met allerlei mooie
creaties. Op mijn twaalfde verjaardag heb ik
van mijn ouders een digitale naaimachine

gekregen. Bij een naaimachine speciaalzaak
moest ik laten zien wat ik allemaal kon met
een naaimachine en zij adviseerden een
digitale naaimachine aan te schaffen, met veel
mogelijkheden en waar ik jaren mee vooruit
kan. Vooral als ik mij in het naaivak verder ga
ontwikkelen is dat wel wenselijk. Ze vinden
het erg leuk om een twaalfjarige klant in hun
winkel te ontvangen met een grote passie
voor het naaivak. Inmiddels kennen ze mij
ook in de stoffenzaak waar ik met regelmaat
stoffen haal en geven dan als reactie “kijk daar
is ze weer”. Ze vinden het altijd bijzonder dat
ik als twaalfjarige tiener precies kan aangeven
wat ik nodig heb. Om mijzelf meer uitdaging
te geven ben ik inmiddels gestart met het
uittekenen van patronen.
Volgend jaar ga ik naar het voortgezet
onderwijs het Terra College in Meppel. Ik heb
gekozen voor de richting Cult. Hier worden
naast de verplichte vakken veel praktijklessen
aangeboden op het gebied van toneel,
creatieve vakken en fotografie. Ondanks
dat ik straks langere lesdagen maak en
daardoor later thuis kom, wil ik wel graag
bij Roelie Wink naailessen blijven volgen. Ik
hoop dan ook dat het voor mij haalbaar is
om uiteindelijk naar de modevakschool te
gaan. En over een aantal jaren misschien een
eigen Naai- en Verstel-ateliertje te beginnen.
Dat zou ik supergaaf vinden!

Een eigen naai- en verstelatelier...
dat zou ik supergaaf vinden!
Ben jij ook een Jong Talent InWesterveld?

Meld je dan aan via info@inwesterveld.nl
en wie weet sta jij in de volgende editie!
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Eigen foto's

Of ken je iemand met talent voor tekenen, muziek, dansen, zingen, sporten of iets wat
we allemaal nog niet kennen?

