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Eigenaresse Diana (54) begon 11 jaar geleden met  
Chica’s mode nadat ze altijd in een kledingwinkel had  

gewerkt. De woorden van haar baas toen ze afscheid nam:  
“Je hebt 20 jaar hier gewerkt, maar ik heb voor 40 jaar aan je 
verdiend.” Met diezelfde drive begon de geboren Rotterdamse 

na veel slapeloze nachten haar eigen zaak. En met succes.

Chica’s mode 
Barendrecht

Fashion
in de etalage

“Onze kleding 
lijkt duurder 
dan het is”

tekst: Annette - Schinkelshoek Communicatie
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“Elke 
woensdag 
rijd ik heen 

en weer 
naar  

Parijs”

We interviewen Diane in een bomvolle 
winkel. Al vijf minuten voor openingstijd 
stromen de vrouwen binnen. Dat hier iets 
goed gaat is duidelijk. “De kracht van onze 
kleding is dat we hem duurder laten lijken 
dan het is. Daar heb ik een neus voor.  
En dat werkt blijkbaar.” En inderdaad 
sommige items zouden niet misstaan in 
een designwinkel, maar op het prijskaartje 
staat € 39,95. 

Elke woensdag in Parijs
“Ik vind het soms niet te bevatten hoe 
goed het gaat”, zegt de Barendrechtse.  
“In het begin vond ik het zo spannend. 
Maar nu gaat het elk jaar weer beter. Ik 
ben hier wel eens huilend weggegaan 
omdat ik zo’n bizar goede dag had gehad. 
Maar ik moet zeggen, ik werk er ook hard 
voor. Dat heb ik van huis uit meegekre-
gen. En er ligt altijd druk op me en ik ben 
er zeven dagen per week mee bezig. Elke 
woensdag rijd ik heen en weer naar Parijs 
om in te kopen. Mijn man en ik vertrekken 
na de files. Ik ren door alle winkels heen, 
mijn man rekent af en legt alles in de bus. 
Zo kan ik gelijk door naar de volgende 
winkel. ’s Avonds gaan we weer terug en 
pakken we alles uit zodat het de andere 
dag al te koop is.”

Kwetsbaar
“Maar ik heb wel geleerd dat je nooit moet 
denken dat je er bent. Je kan zo weer naar 
beneden zakken.” En dat je als bedrijf ook 
kwetsbaar bent, heeft Diane heel recent 
ervaren toen haar social media account 
werd gehackt. Ze was al haar volgers in 
een klap kwijt en 12.000 euro werd van de 
creditcard afgeschreven. “Daar was ik echt 
kapot van. Heel mijn ziel en zaligheid werd 
van me afgekomen. Ik heb er echt om zit-
ten janken”. Maar Diana laat de moed niet 
zakken en begint vol goede moed opnieuw 
met het vergaren van volgers.  
Eén voor één….

38



39

Chica’s Mode
Achterom 113
Barendrecht

facebook.com/Chicasmodebarendrecht
instagram.com/chicasmodediane/
www.chicasmode.nl

Fluffy jassen en tassen
Bij Chica’s mode kan elke vrouw terecht:  
dik, dun, oud, jong. In de winkel hangt  
altijd veel kleur, maar er is ook een hoek  
met zwart en beigetinten. De fluffy jassen 
en tassen zijn op dit moment de hardlopers. 

“Heel mijn ziel  
en zaligheid 
werd van me  
afgenomen”

39


