close-up
Een streepje spiritualiteit voor Tiny

Naam: Tiny
Leeftijd: 38
Job: leerkracht en
spiritueel ondernemer
Woonplaats:
Heist-op-den-Berg
Instagram:
@tinysanders.be
‘Sinds ik online community
@vrouwencirkel.online heb
opgericht, kom ik steeds
meer in contact met mijn
spirituele kant. Als recovering people pleaser probeer
ik me steeds minder aan te
trekken van wat mensen
van me denken en of ze me
“zweverig” vinden. Ik ga
graag samen met jullie op
zoek naar een vrouwelijke
look waarin ik me helemaal
mezelf kan voelen.’

Haar in de plooi, make-up tot in de puntjes verzorgd,
twee outfits op maat én een fotoshoot: Flairs fashionteam
lost elke week de vraag van een lezeres op.
Productie: Catherine Kosters Foto’s: Leen Van den Meutter Styling: Liza Babylon Make-up: Yung Fierens
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CLOSE-UP

MODETIP

Een vintage maxi-jurk met
wijde mouwen en bloemenprint zorgt voor een
streepje hippie chic à la
Florence Welch. Om je
echt één te voelen met de
natuur, draag je hem met
blote voeten, maar een
slippertje is wel zo praktisch in de stad. Een drukke print als deze heeft niet
meer nodig dan een paar
subtiele juwelen.

COPY
THE
LOOK

SHOP THE LOOK

Maxi-jurk met bloemenprint € 60 - vintage bij Studio Retag.
Witte slippers met hak - € 95 Unisa. Zilverkleurige oorringen
- € 5,95 - Six.

Tiny: ‘Ik hou
van lang
en zwierig.
Verder mag
de styliste
losgehen
(lacht).’

Witte midi-jurk met bloemenprint en pofmouwen - € 49,95
- Zara.

Zilveren schakelring € 89 - Buddha to Buddha.

Zilverkleurige sandalen € 75,41 - Dune London.

CLOSE-UP

MODETIP

Pasteltinten blenden prachtig met Tiny’s lila lokken, en
de aquarelprint zorgt voor
een schilderachtige look.
Maar dé eyecatcher van
deze outfit is de tas uit
lavastenen van het Belgische merk Moon Games.
Nu kost-ie nog 400 euro,
maar zodra de productie in
Zuid-Afrika van start gaat,
zal de prijs naar een schappelijke 150 euro zakken.

COPY
THE
LOOK

SHOP THE LOOK

Pastelkleurige jurk met print € 129,90 - Armed Angels bij
Juttu. Muntgroen jasje uit
ponyhaar - € 129,95 - Ishi bij
Juttu. Pastelkleurige sneakers € 85,95 - Gola bij Torfs. Zilveren
oorbellen met parels - € 99 en
zilveren ketting met ring - € 118
- Pandora. Schoudertas uit
lavastenen

- binnenkort te

koop voor € 150 - Moon Games.
T-shirtjurk met tie-dyeprint
- € 12,99 - Pull & Bear.

Tiny: ‘Ik geloof
in de kracht
van kristallen
en ik leef en
onderneem op
het ritme van
de maancyclus.
Deze tas uit
helende lavastenen is me
dan ook op het
lijf geschreven.’

Lichtroze jeansjasje uit
organisch katoen € 24,99 - Reserved.

Vergulde maanvormige
oorbellen

- € 85 -

I.Ma.Gi.N. Jewels.

