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The more I see the less I know for sure

Roberto Dresia’s
Dreamz Make Over
Regina van Amson
Regina: Tot voor kort wist ik niets van het bestaan van Dreamz World
af, totdat de Almere Deze Week in mijn brievenbus viel. Toen ik las
dat Dreamz World, in verband met haar 10-jarig jubileum, 7 dagen
lang uiteenlopende activiteiten had in Almere heb ik meteen een
kijkje genomen op de website. Enthousiast heb ik de hele website
doorgespit en las ook de oproep in de
blog van Roberto Dresia, top visagist. De meest opvallende en
opmerkelijke inzending zou worden beloond met een bijzondere
MAKE OVER.

Op mijn 53ste ben ik vanuit een WW-uitkering gestart als zelfstandige. Ik besloot te gaan voor mijn passie voor
coaching & loopbaan. Met mijn bedrijf, Difference4you, help ik je (meer) grip op je leven, je werk of business te
krijgen, zodat je weer gaat stralen. Ik besloot mezelf bijna elke avond te trakteren op een bezoek aan de
evenementen van Dreamz World. Wat heb ik genoten van de vriendelijke ontvangst, de professionele opzet en
de uiteenlopende activiteiten.

Ik word altijd veel jonger geschat dan mijn kalenderleeftijd (64 jaar). Er
goed verzorgd uitzien, goede make-up en kleding heeft altijd mijn
grote interesse gehad. Toen ik klein was maakte ik vaak van gordijnstof
kleding. Later heb ik een costumière en coupeuse opleiding succesvol
afgerond en aansluitend een cursus huidverzorging en make-up
gevolgd. Ik maakte al mijn kleding zelf, ook van mijn kids.
Vooral mijn zoontje viel op door zijn kleding.
Ook ging ik regelmatig met mijn dochtertje naar modeshows.
Hoewel ik veel aanbiedingen kreeg om kleding te ontwerpen en
te maken constateerde ik dat dit meer een hobby van mezelf
was en niet iets om mijn beroep van te maken. Uitgekozen
worden voor een make over door die bekende Roberto Dresia
leek mij ontzettend leuk.
Me lekker laten verwennen en het gevoel van een glamour lady.
Yeah.

Dinsdag 19 september was het zover.
Het resultaat kun je zien op de foto’s.

