De najaarscollectie werd donderdag gepresenteerd in het Natuurcentrum Gorinchem. Modemerk
Miysu blijft in razend tempo populairder worden. De kleding van ontwerpster Ria van Kleef is ‘fashion
met een edge’, zoals ze zelf omschrijft. Volledig fair trade en milieuvriendelijk gemaakt bovendien. En
dat wordt gewaardeerd.
Er lopen momenteel drie verkiezingen waarvoor Ria van Kleef en Miysu in de running zijn. Ten eerste
is daar de eerste MVO-prijs die wordt gehouden in Gorinchem. Daarvoor is ze genomineerd met vijf
andere plaatselijke ondernemers. Daarnaast is Miysu voor het tweede jaar op rij kanshebber voor de
titel Eco-webshop van het jaar, uitgeschreven door ecogoodies.nl. In 2012 eindigde het Gorcumse
modelabel in deze verkiezing als tweede.
Deze maand presenteert tijdschrift Viva ten slotte een overzicht van de meest inspirerende vrouwen
van Nederland, en jawel: ook daar komt Ria van Kleef. Ze slaat de handen in de lucht: ‘Ik weet ook
niet hoe ze bij me terecht komen’, lacht ze. ‘Ik heb mazzel dat mijn producten kennelijk inspireren.
Maar ik geloof dat er vierhonderd vrouwen genomineerd zijn, dus ik heb de award nog niet binnen.’
Ze reageert met een knipoog, maar het gaat onmiskenbaar goed en snel met Miysu. Twee jaar
geleden pas werd de webshop Miysu.com gelanceerd. Van Kleef heeft haar eigen winkeltje met
atelier in de Burgstraat en heeft onlangs toestemming gegeven aan een winkel in Den Bosch om haar
kleding te verkopen. ‘Zo krijg ik wel meer aanvragen. Ik had mezelf eigenlijk drie jaar gegeven om
Miysu in de markt te zetten, maar sta nu eigenlijk al op een kruispunt: ga ik al verder uitbreiden?’
Het geheim? Vanaf het allereerste stapje in het proces wordt de kleding op verantwoorde wijze
geproduceerd. ‘Alle materialen zijn gecertificeerd, er wordt verantwoord omgegaan met de grond
waar de grondstoffen vandaan komen, de wevers en naaiers worden eerlijk geproduceerd.’
‘De kleding is duurzaam, eco, vakwerk en geeft een feelgood-gevoel. De mensen zijn kritisch
geworden. Mijn manier van werken spreekt aan denk ik. Voor de ontwerpen blijf ik vooral dichtbij
mezelf. Een ander geheim is er niet. Bij ieder stuk denk ik eerst: zou ik dit zelf ook dragen?’ Lachend:
‘En ik kan zeggen, van alles wat je hier ziet hangen: ik heb het ook echt zelf.’
Mijn stijl, jouw stijl. Dat is de vertaling van de speelse Spaanse samenstelling mi y su.
De nieuwe collectie van Miysu wordt gekenmerkt door donkere kleuren, veel breisels en patronen
die zijn geïnspireerd door ‘vogelstructuren’. Te zien in de webshop: www.miysu.com. Stemmen voor
de Gorcumse MVO-prijs is nog mogelijk via www.mvoprijs.nl.

