© Concentra - GVA Metropool Stad, 05 december 2011 , blz. 14


‘Verloederde’ buurt herleeft

Annick Demarsin in haar winkel bij haar zelfgemaakte juwelen. FOTO ARLETTE STUBBE
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Tot voor kort was er veel
leegstand in de Lange
Koepoortstraat en Klapdorp.
Maar jonge, creatieve
ondernemers kunnen de
panden nu huren aan een
spotprijs. Juwelenontwerpster
Annick Demarsin (27) opende
afgelopen weekend haar eigen
juwelenwinkel.
 “Het was niet mijn bedoeling om

zo vroeg al met een eigen zaak te
starten”, zegt de onderneemster.
“Tot een collega me attent maakte
op de panden in deze buurt. Toen ik
de huurprijs hoorde, moest ik geen
twee keer nadenken.” Over de exacte
prijs wil Annick niet veel kwijt, maar
die trok haar wel over de streep om
op Klapdorp een winkel te openen.
Ze werkt halftijds als maatschappelijk assistente, vrijdag en zaterdag
houdt ze haar winkeltje open.
“Ik wou altijd al juwelensmid
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“Mijn juwelen horen niet
thuis in een lade. Ik wil dat
mensen ze dragen.”
ANNICK DEMARSIN
JUWELENSMID, ANTWERPEN

worden, het is mijn passie,” vertelt
ze. “Daarom heb ik vier jaar avondschool gevolgd om ‘juwelier-edelsmid’ te worden. Ik ben blij dat ik nu
mijn droom kan waarmaken.”
Persoonlijkheid
Annick maakt al haar juwelen
zelf. Ze verkoopt voornamelijk zilveren creaties. Daarnaast pronken
ook enkele Deense designhorloges
in de etalage. De winkel is piepklein,
namelijk 25 vierkante meter, maar
de uitstraling is charmant. Annick
gaf zelf het interieur op een creatieve manier vorm. Zo gebruikte ze
onder andere stukken uit het frivole
behangpapier om haar vitrines op te
ﬂeuren.
“Ik vind het zeer belangrijk om

ergens eigen persoonlijkheid in te
brengen”, zegt ze. “Het is niet mijn
bedoeling om een bekende juwelenontwerpster te worden. Ik hoef hier
geen grof geld mee te verdienen. Iedereen die zelf iets maakt, is uniek.
Ik wil vooral mensen blij maken met
mijn creaties. Daarom zijn ze ook betaalbaar.”
Vriendelijke buren
Het prijskaartje van Annicks juwelen varieert van 35 euro tot 185 euro.
Klanten hebben de mogelijkheid om
ook iets naar eigen wens te laten ontwerpen. Maar hoe ziet Annick de toekomst tegemoet? Klapdorp en de
Lange Koepoortstraat zijn namelijk
niet de drukste winkelstraten. “Toch
is er wel wat passage”, meent ze. “En
vooral de mond-aan-mondreclame
is belangrijk. Ik heb echt heel vriendelijke buren. Ik ben ervan overtuigd
dat ook zij voor de nodige publiciteit
zullen zorgen. Het is een toffe buurt,
echt waar, en ze verdient zeker een
kans.” ELLEN BOGAERT

L www.annickdemarsin.be

