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Jo De Visseher
Hunkeren naar vriiheid

et was erop of eronder, doorgaan of stoppen", verteltJo mil
in haar leuke nieuwe winkel in
de Hoornstraat in Gent. "Na elf collecties en
zeven jaar in het modevak had ik er bijna
genoeg van." Maar ze ging door, gelukkig,
en opende in december 2013 haar eerste
boetiek. Misschien heeft Nelson Mandela
haar wel een zacht duwtje gegeven, want het
boek 'Hunger for Freedom', een boek over
eten en vrilheid, was de inspiratie voor Jo's
iwaalfde collectie. Jo wil in haar winkeltje de
mensen meenemen naar een droomwereld,
hetzij met de Willy Wonka-snoeplescollectie
waarmee ze haar boetiek opende, hetzij met
de 'Hunger for Freedom'-collectie waarmee
ze een stukje Afrika in Gent neerzet, naar
eigen zeggen 'met de warmte, de kleuren en
de geuren van Afrika'.
Je kan er niet alleen haar collectie maar ook
allerhande Afrikaanse snufles kopen, ze gaat
op zoek naar de juiste juwelen, de juiste muziek en de juiste boeken.
'De boetiek heeft mij veel dichter bij de
mensen gebrachr, vertelt Jo. "Gedurende
zeven jaar heb ik op mijn eentje zitten zwoegen in een atelier in mijn achtertuin, zonder
feedback, niet positief, ook niet negatief.

Dan twijfel je, was het een goeie collectie of
niet? Ben ik goed bezig? Nu ik in mijn eigen
winkel sta, tussen mijn eigen klanten en de
vrouwen die mijn collectie wel lusten, kan ik op
hun vragen inspelen."
De reacties van hoar klanten zijn hartverwarmend. "En op simpele vragen over hoe le iets
moetwassen en drogen, kan ik nu direct een
antwoord geven."
Ze neemt een jurk uit de rekken."Ditjurkje dateert van 2009, geen enkele winkel heeft het
ooit aangekocht. Nu verkoopt het als warme
broodjes." Met gemiddeld veertien modellenprototypes per seizoen laat ze haar topstukken
elke collectie terugkomen. De keuze is zeer
gevarieerd en alle stukken uit haar cataloog
zijn verkrijgbaar. Ze kunnen aangepast,
verkleind, vergroot, verkort of verlengd worden.
Onder haar winkel heeft Jo haar atelier. "Op
die manier kan ik deels in de boetiek, deels in
mijn atelier werken. Een beter compromis had
ik niet kunnen vinden."
Flagshipstore Hoornstraat ty Gent. www.jodevisscherbe
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