Stip (34)
in 2010 Airmagazine opgericht, een online lifestyle–
magazine voor mensen met astma en allergieën.
Heeft flair omdat ze op een positieve manier aandacht besteedt
aan leven met astma of allergieën.
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Wie Fleur
Wat Heeft

Waarom vond je dat Airmagazine er moest komen?
‘Al mijn hele leven moet ik rekening houden met mijn astma
en allergieën. Dat drukt een flinke stempel op m’n doen
en laten. Voor informatie was ik aangewezen op patiënten
folders. Hoewel ik hierin antwoorden op mijn vragen vond,
was het toch niet wat ik zocht. Ik wilde tips. Geïnspireerd
worden. Weten wat er allemaal wél mogelijk is met astma.
En ja, ik wilde ook informatie, maar waarom kon dat niet in
een aantrekkelijk jasje? Daarbij vond ik het tijd om op een
positieve manier meer begrip voor astma te vragen. Want,
zo weet ik uit ervaring, leven met deze aandoening wordt
door mensen in de omgeving onderschat. Zo ontstond het
idee voor het magazine. Met informatie, maar ook met
mode- en woontrends en heel veel tips, bijvoorbeeld over
parfumvrije cosmetica.’
Wat betekent het runnen van dit magazine voor jou?
‘Dankzij Air ontmoet ik inspirerende mensen en maak ik
veel leuke dingen mee. Mooi zijn de verhalen van mensen
die zelf astma en allergieën hebben en zich daar niet door
laten weerhouden. Tamara Elbaz uit het tv-programma
Modemeisjes met een missie bijvoorbeeld. Zij heeft een
eigen bedrijf en reist de hele wereld over, ondanks haar
voedselallergieën. Het was ook heel bijzonder om topmodel
Cindy Crawford tijdens een mode-event in Düsseldorf
te ontmoeten voor het magazine. De week daarna was ik
volledig uitgeteld, maar dat had ik er graag voor over.’
Je magazine bestaat nu twee jaar, waar ben je het meest
trots op?
‘Op het feit dat het elke maand door ruim vijfentwintig
duizend bezoekers wordt gelezen. Ik krijg vaak enthousiaste
berichten van lezeressen, waarin ze schrijven dat ze blij zijn
met onze positieve aanpak. Bij het lezen van een patiënten
folder voel je je ook echt patiënt, dat gevoel hebben
lezeressen bij Air niet. We krijgen zelfs mails van mensen
zonder astma of allergie die het graag lezen. Dat vind ik
helemaal bijzonder.’
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Ook iemand aanmelden voor Zij heeft flair? Mail
naar redactie@flaironline.nl o.v.v. Zij heeft flair.
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