
en niet op dieren getest. ,,Ik voel me
daar heel goed bij. Het is niet dat ik
overdreven streng voor mezelf
ben. Maar dit vind ik belangrijk.
Daarnaast maakt het me creatie-
ver. Qua kleding, maar ook in de
keuken. Ik vind het heerlijk om
nieuwe recepten te ontdekken.’’ 
Vorige maand begon ze te
schrijven over haar duurzame
levensstijl op haar blog alis-
sonsimmonds.com. Die is in
één maand duizend keer be-
zocht. Op instagram is ze al lan-
ger actief; daar heeft ze een
schare van bijna tienduizend
volgers opgebouwd. Ook de
verkoop van tweedehandskle-
ding loopt goed, vertelt ze. Ze
krijgt daarbij hulp van be-
vriende fotografen die
haar vastleggen. 
Volgend maand gaat

ze even terug naar haar
geboorteland. Daar, in Colombia,
gaat ze fotoshoots doen. Bijvoorbeeld
met mensen die nog ambachtelijke,
handgemaakte producten vervaardi-
gen. ,,Ik wil laten zien waar en hoe
zulke producten hun oorsprong vin-
den. En waarvoor je betaalt, waarom
zulke handgemaakte producten soms
iets duurder zijn. Ik wil het bewust-
zijn daarover vergroten in onze over-
wegend consumistische wereld.’’ 
Bij terugkomst wacht een nieuwe
uitdaging: een parttimejob bij Blur,
een nieuwe winkel met een duur-
zaam karakter aan het Mooierplein.
En stiekem is ze al aan de verwezen-
lijking van haar ‘minidroom’ begon-
nen: een eigen winkel in tweede-
handskleding in de stijl van een van
de zaakjes uit de bekende 9 Straatjes
in Amsterdam. ,,Een plek waar twee-
dehandskleding wél mooi gepresen-
teerd wordt. Waar je vegansnacks
kunt eten en naar muziek kunt luis-
teren. Met overal mooie planten. Ja,
daar droom ik van.’’

Thijs Tomassen

J
e kunt haar zomaar voor de
lens van een fotograaf in ac-
tie zien, ergens in hartje
Amersfoort. Alisson dwaalt
graag door de ‘schattige’

steegjes van de binnenstad en
vindt altijd wel een mooi
plekje voor weer een foto voor
haar Instagramaccount. ,,Ik
zou hier met een gerust hart
1000 shoots kunnen plan-
nen’’, zegt ze lachend.
,,Deze stad zit vol pareltjes.
Zo leren mijn volgers niet
alleen mijn lifestyle, maar
ook Amersfoort kennen.
En ik creëer op mijn beurt
meer binding met de stad
waar ik woon.’’
Alisson heeft een avon-
tuurlijk karakter. Ze
groeide op in de Colombi-
aanse stad Barranquilla,
studeerde in het Duitse
Köln en streek na de zo-
mer van 2015 neer in
Amersfoort. Dat was
best even wennen, be-
kent ze. ,,Ik ben een
stadsmens. Barran-
quilla en Köln zijn steden
die nooit slapen. Amers-
foort is kleiner, schattiger. En
ik kende hier vrijwel niemand. En
werk had ik in het begin ook niet. Ik
leefde van mijn reserves.’’ 
Stilzitten deed ze zeker niet. Een
ingeving bracht Alisson ertoe om
tweedehandskleding, waarvoor ze al
jarenlang een voorliefde koestert, te
gaan verkopen. ,,Ik vind het heerlijk
om over markten en door kringloop-
winkels te struinen en naar leuke
tweedehandskleding te speuren. Te
gek om daar combinaties van te ma-
ken. Mensen associëren tweede-
handskleding weleens met vies of le-
lijk. Dat komt misschien ook door de
manier waarop het in winkels gepre-
senteerd wordt. Ik wil juist laten zien
dat het waanzinnig leuk kan zijn en
hoop dat mensen er oog voor krij-
gen.’’ 
Tegelijkertijd biedt Alisson kle-
dingstukken een tweede leven. Het
past helemaal in haar ‘bewuste en
duurzame’ levensstijl. Ze wil bijdra-
gen aan het milieu, eet veganistisch
en gebruikt alleen persoonlijke ver-
zorgingsmiddelen die biologisch zijn

Alisson promoot
tweedehandskleding
De Colombiaanse expat Alisson
Simmonds laat haar bijna 10.000
volgers op Instagram zien hoe leuk
tweedehandskleding kan zijn. Door te
poseren bij Amersfoortse hotspots
draagt ze ook nog bij aan
stadspromotie. 

�Alisson Simmonds is stiekem al bezig haar
minidroom waar te maken. FOTO FRANS KANTERS

#033 Ondernemende en creatieve Amersfoorters in beeld.
Mail naar: ac.redactie@ad.nl 

of schrijf naar: Grote Koppel 8b, 3818 AA Amersfoort

AMERSFOORT
AC

20 zaterdag 25 maart 2017

KLIK!

De Amersfoortse schiet-
vereniging ASV Prins Hen-
drik heeft een wel heel
aparte reclamefoto. De ver-
eniging zit op een nieuwe
accommodatie met maar
liefst 15 schietbanen. Als ze
de toren maar heel laten!
Foto Guus Hagendoorn
Stuur leuke foto’s voor Klik!
naar: ac.redactie@ad.nl. 

Meterslang oliespoor vanaf de
Baander tot aan de Laan naar
Emiclaer houdt de brandweer een
flinke tijd bezig. #Amersfoort.
- @marcomoonnin

Lente in #Amersfoort, dat belooft
veel goeds... 
- @arjantelintelo

Vandaag afscheid genomen van
wethouder Yvonne Kemmerling.
Prettige samenwerking eerst als
wethouder in Soest en nu in
Amersfoort.
- @BmBaarn

Afgelopen weekend was ik in
Amersfoort om 100 jaar De Stijl
te vieren! #kunsttour033 #amers-
foort #mtdd.
- @AnnaSchOuten

Net was ik in #Koffietijd met
@lmschrijver & @ernasmeekens
om te praten over het We Doen
Het Zelf Wel Festival. Vandaag in
Amersfoort! #wdhzw. 
-@SusanFilmt

033 tweets

BINNENSTAD

Mondriaanwandeling
vanwege 100 jaar Stijl
Het is dit jaar honderd jaar gele-
den dat kunstbeweging De Stijl
werd opgericht. Daarom houden
Amersfoortse Gidsen een aantal
Mondriaanwandelingen. Wie
meeloopt, komt alles te weten
over de eerste acht jaar van Mon-
driaans leven, toen hij met zijn
familie aan de Kortegracht
woonde.
Data: zondag 26 maart, 30 april,
28 mei en 25 juni vanaf 12.00 uur.
Vertrekpunt is het Mondriaanhuis,
Kortegracht 11. Reserveren via
amersfoortsegidsen.nl.WIJKAC000

Syrène Saxofoon
Kwartet in kapel
Het Syrène Saxofoon Kwartet be-
staat uit vier vrouwen die zich
vernoemd hebben naar de Sire-
nen uit Homerus Odyssee, die
met hun heldere zang zeelieden
probeerden te verlokken. Tijdens
het optreden van morgen in de
Sint-Aegtenkapel aan ’t Zand 37
speelt het saxofoonkwartet stuk-
ken van Leonard Bernstein, Scott
Joplin en Tom Turpin. 
Het concert begint om 11.00 uur.
Tickets kosten 17,50 euro.PETRUS100

LIENDERT

Lezing over 
Annie M.G. Schmidt 
Presentator Jennifer Luitsz houdt
woensdag 29 maart in het kader
van de Boekenweek een lezing
over Annie M.G. Schmidt in
huiskamerbibliotheek De Lien-
dert. Luitsz vertelt over hoe de
bekende schrijfster aan inspiratie

kwam en legt uit hoe het komt
dat boeken van haar hand al ruim
een halve eeuw gelezen worden. 
De lezing begint om 15.00 en
duurt tot 16.00 uur. Plaats van han-
deling: Zwaluwenstraat 1.  Naast
bewoners van het woon-zorgcen-
trum zijn buurtbewoners welkom.
De toegang is gratis.WIJKAC000

NIJKERK

Gastcollege bloggen op
het Corlaer College
Blogger Esther Vuijsters geeft
dinsdag 28 maart een gastcollege
over bloggen op het Corlaer Col-
lege aan de Ds Kuypersstraat 3.
Vuijsters was een van de eerste
bloggers bij tijdschrift Viva en
blogt al meer dan vijftien jaar. De
les bestaat uit tips voor het bij-
houden van een blog, tricks en
grappige ervaringsverhalen.
Vuijster zal uitleggen hoe je je als
blogger kunt onderscheiden en
alles eruit kunt halen wat erin
zit.
Aanmelden kan via vu-nijkerk.nl.
Meer informatie over Vuijsters via:
esthervuijsters.nl. WIJKA

� Blogger Esther Vuijsters.
BRON ESTHERVUIJSTERS.NL.

IN UW BUURT
Lokaal nieuws krijgt volop de ruimte in AD Amersfoortse Courant.
Tips en beeld(en) kunt u sturen naar ac.redactie@ad.nl

Wie: Alisson Simmonds.
Wat: promoten en verkopen van
tweedehandskleding op instagram,
schrijven over duurzame en bewuste
levensstijl op haar blog.
Waar: alisson_simmonds (instagram-
account) en alissonsimmonds.com.

EIGEN KWEEK


