De jeugd van… Kim Feenstra

Kim met haar moeder

‘Trots dat ik shit
heb meegemaakt’

Als kind moest topmodel Kim Feenstra (25) met haar moeder en
halfzusje vluchten voor een agressieve stiefvader. Ze werd een
rebelse puber: spijbelde, blowde, jatte en werkte als callgirl. Haar
geloof in God en vooral in zichzelf hielp haar positief te blijven.

Door Eva Prins

“I

k weet nog goed, ik was een jaar of
zeven en lag bij mijn oma in bed
modetijdschriften door te bladeren. Ik zei: ‘Als ik later groot ben, kom ik
daar ook in te staan.’ Nu sta ik erin. Dat
voelt soms onwerkelijk.” Toch zat het er
als kind al een beetje in. “Ik speelde heel
graag met mijn oma’s verkleedkist. Dan
voerde ik hele toneelstukjes op en moest
iedereen komen kijken.”

Vluchten
Kim wordt geboren in Groningen. Als ze
één is, gaan haar ouders uit elkaar. Haar
vader verdwijnt uit beeld. Een jaar of vier
later komt er een ‘nieuwe vader’ en niet
lang daarna een halfzusje. Al snel loopt
de spanning in huis op. “Mijn stiefvader
had losse handjes. Ons heeft hij nooit geslagen, maar mijn moeder wel.”
Dat gaat zo ver dat de kinderen soms
midden in de nacht door hun moeder
wakker worden gemaakt en het huis uit
vluchten. Meerdere keren belanden ze in
een blijf-van-mijn-lijf-huis, al realiseert
Kim zich dat dan nog niet. “Ik vond het
wel leuk en spannend, zo’n huis met allemaal moeders en andere kinderen. Pas

later besefte ik dat er iets mis was.” Bang
was ze niet voor haar stiefvader, maar
de spanning voelde ze wel. “Dan ging ik
extra lief doen: op zijn schoot zitten, een
tekening maken. Om mijn moeder te beschermen.”
Er volgen vele verhuizingen. Steeds een
ander (blijf-van-mijn-lijf-)huis. Steeds een
andere basisschool – twaalf in totaal. Ze is
er nuchter over. “Ik heb daardoor geleerd
me makkelijk aan te passen. Ik leg snel
contacten. Dat komt nu goed van pas.” Als
ze een jaar of elf is verdwijnt haar stiefvader uit haar leven. Kim, haar moeder en
zusje keren terug naar Groningen.

Rebels
Kim wil niet spreken van een slechte
jeugd. “Ik heb er geen trauma aan overgehouden. Dankzij mijn moeder: die
zorgde ervoor dat het tussen de rottige
periodes door toch leuk was thuis. Er was
altijd muziek en we hadden vaak feestjes. Vriendjes en vriendinnetjes kwamen
graag bij ons.”
Van professionele hulp kan ze zich weinig
herinneren. “Er kwamen voor mijn moeder wel maatschappelijk werkers over de
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Kim Feenstra
Kim Feenstra (1985) werd bekend toen ze in 2007 de
modellenwedstrijd Holland’s Next Top Model won.
Sindsdien was ze onder andere te zien in Glamour,
Harper’s Bazaar en Avantgarde en was ze het gezicht
van L’Oréal. Daarnaast deed ze mee aan diverse
televisieprogramma’s, zoals Expeditie Robinson,
Sterren dansen op het ijs en Stinkend beroemd en
dakloos. Ook zet ze zich in voor verschillende goede
doelen.
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vloer. Steeds weer andere; daar hoorde ik
haar soms over klagen.” Zelf heeft ze geen
hulp gehad en die, ook later, niet gezocht
of gemist. “Ik had en heb een hele lieve
coole moeder, een hele lieve opa en oma
die er altijd voor ons waren en een te gekke oom, de broer van mijn moeder, met
wie ik goed kon praten. We hadden het
thuis niet breed, maar hij nam ons mee
op vakantie en bracht cadeautjes mee.”
Haar moeder was vrij streng. “Een grote
mond pikte ze niet en we moesten altijd
meehelpen.” Toch gaat het in de puberteit behoorlijk mis. “Thuis was ik wel lief,
maar daarbuiten was ik rebels.” School
boeit niet, dus gaat ze spijbelen. “Ik hing
altijd op straat met oudere jongens en
meisjes.” Ze kopieert hun gedrag: blowen,
drinken, jatten. Meer dan eens komt ze in
aanraking met de politie.
Ze stopt met school en gaat werken in
een lunchroom. Op haar achttiende
gaat ze naar de mbo-opleiding mode en
styling, maar ook die maakt ze niet af.
In diezelfde tijd zoekt ze voor het eerst
contact met haar echte vader. “Ik wilde
weten waar ik vandaan kom.” Hij is inmiddels hertrouwd en vader van twee
jongens. Waarom hij er nooit voor haar
was, vraagt ze niet. “Daar had ik geen
behoefte aan.” Het blijft voorlopig bij die
ene ontmoeting.

Hou hoop
Ze werkt dan inmiddels als callgirl – om
schulden af te lossen. Niet lang nadat ze
in 2007 Holland’s Next Top Model wint, komt
dit verleden op straat te liggen. “Helaas”,
zegt ze. Het is een periode waar ze liever
niet meer over praat. Al maakt ze een uitzondering voor goede doelen. Zo bezoekt

ze in 2010, met haar zusje, voor Terre des
Hommes een opvanghuis voor (kind)prostituees op de Filippijnen. “Ik vond mezelf
de aangewezen persoon om dat te doen.
Ik deel hun ervaring en kan daardoor misschien een rolmodel zijn.”
Kim zet zich voor meer goede
doelen in. Zo is ze ook ambassadeur voor ChildsLife, een organisatie
die praktische hulp
geeft aan kinderen
in armoede: onderdak, eten, onderwijs
en zorg. “Het doet me
goed dat ik met mijn
shit iets goeds kan doen.
Hoe klote je leven ook is,
hou hoop en geloof in jezelf.
Probeer positief te blijven.”
Haar eigen optimisme en vechtlust heeft
ze van haar moeder, zegt ze.”Zij is er ook
niet aan onderdoor gegaan. Ze ging door
en maakte er voor ons altijd weer een
feestje van. Daar heb ik veel bewondering
voor.”

‘

Kansen
Haar weg omhoog begint op straat in
Amsterdam. Daar wordt ze op haar 21e
gescout door een modellenbureau uit Parijs. Ruim anderhalf jaar werkt ze als fotomodel over de hele wereld. Even terug in
Nederland blijkt een vriendin
haar stiekem te hebben opgegeven voor Holland’s
Next Top Model. Ze
wint, waarmee haar
carrière een enorme
boost krijgt en ze in
één klap een Bekende Nederlander is.
”Ik zie het als kansen
van God”, zegt ze over
de dag dat ze gescout werd
in Amsterdam en de deelname aan Holland’s Next Top Model.
“Ik geloof dat God het op mijn pad heeft
gebracht omdat ik het talent heb om er
iets mee te doen. Ik heb de kansen gekregen, daar ben ik meer dan dankbaar voor,
maar ik heb ze ook gepakt en er keihard
voor gewerkt.”

Voor jonge
prostituees
kan ik een
rolmodel zijn’

Het gaat haar nu goed. “Ik heb één van de
leukste banen van de wereld; ik voel me
bevoorrecht.” Vorig jaar is ze getrouwd,
met DJ Michael Mendoza. Een van de
hoogtepunten? Haar vader die speechte.
“Mijn halfbroertjes hadden kort daarvoor
via Hyves contact gezocht. Sindsdien zagen we elkaar weer regelmatig. Ik vind
het superstoer van hem dat hij dat heeft
gedaan.”
“Het klinkt misschien raar”, zegt ze.
“Maar ik ben er nu blij om en trots op dat
ik het een en ander aan shit heb meegemaakt. Het heeft me sterk gemaakt en ik
kan me daardoor goed inleven in mensen; ik veroordeel niet zo snel. Ik heb gejat, drugs gebruikt, de hoer gespeeld en er
zijn mij dingen aangedaan en overkomen
die niet zouden moeten. Maar juist daardoor voel ik me verbonden met mensen
die het minder hebben. Ik wil hen laten
zien: als je iets echt graag wilt, kan het.
Maar je moet wel je kansen grijpen en in
jezelf blijven geloven.”
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