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THE MOM LIFI
OF KYLIE JENI
BABYSTORMI
IS HAARTICKE
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met cle nro\)iste clingcn rrilnzetten.
Ze httft een t4rslar rvaarin Ireel veel

ligt en mrrakt rxrk vrirrk iers zelf. l)Lrs
als jr eer-r thenrrrfl.esr heb, raacl ik
s()wiíso ic,lerctrt ititn ()nt tr.rilr ntijn
r-noecler te gnirn, haha."
DUlr<lE OOK HAAR
KLEDINGKAST IN OP ZCEK

NAAR SCHATTEN?

"Ik

cloe clat heel vrrak; ze hecit zLrlkc
firntasriscl-re sptrllen. Achterin cle kasr

heeft ze een hoekje rvirirr allemairl
v2rn vroeller hangen: r,irrr
clre sr-rperleuke olclskrxrl T-shirts
bijvtxrrbeelcl. Lrrirtst viste ik clarrr ook
eelt heel r-t-tooi r:ehairkt tolrje uir. clar
rveer helenrtrtrl l'up is als je er ren
kanten behir oncler cloer. Ze heef r rxrk

tlingen

A*

rell ntiu)rl ntcr fc qekke ri(nlct]. \.ln
clie clikke zilveren mer srcnen en

sliertjes. O,

er-r

veel rolfe larrrzen;

gelukkig l.rebben rve clezelfile

\:

n'raar.

\We moeten erltijcl harcl Iachen
als

ik

weer nllirr beneclen kon'r grhtrPPekl
rnet irllenrzral sprrllen. 'lk neenr her
even nree, want iii hebr clir roch n(x)ir
meer il2ln, zes ik clan. §íirirrop ze
reilseert: Als het bij loLr ligt, zie ik
het nooit meer rerlls.' Dirar heetr ze
rvel een beetje gelijk in trolrrvens."

t

Í

I

t

..{

r,{I

rlWAAR KCOP]U GRAAGJE
KTEDING?

"lk sa veel nl.l.r 7.l.rl..Tonr

nl Hi lf iger
of nirirr boetieklcs in cle Antstrrclantse
Nererr Straatjcs. Lirirrst kocl-rt ik *,ar
tlir-rsen van Elisabettrl Franc]ri en t>ok
een keer een mooi Valcnrino-jurkle.
\Íertrr over het rrl.rgenrecn bcn ik nier
zo virn cle enorm clure r-r-rcrken. Vcl
rvil ik sl.irrcn \(x)r ccn nt()()i( r,ri. n)ijÍl
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.lroonr rvirs altijcl een Chrrnel-rrrs tn
n'rijn vrierrcl Soy (Kroor-r, recl)en ik
hebben clrirr een s(x)rt grirl) \,irrr
genrarerkt. EIke keer als hij rle cletrr
rurtgiurt \(x)r een bo<lclschrrp. zeg ik:
'Ga je clan ecn Chanel-ras \'(x)r nre
kolrcrrl' AI rnoer ik tocr:even clat ik
il ook rveer niet zo griurr rvil clat ik
er heel harrcl voor

1r2t spitren. Je betaalr
toch al snel clrie- i\ vierclLrizencl euro
en clat vincl ik eiuenlijk zonck: vrrr'r
n.rijr.r gclcl. Misschien ga ik rvcl v<xrr
een iets nrincler prijzige ras, clie van
Chloé vincl ik rxrk heel n.r<xri."

IS]E SIYAAK DUURDER

GEWCRDEN NU

JE EEN

GLAÍYCUR-JCB HEBT?

"\Wel iets ja. Ik zal nlr sneller rwer
toflè itenrs kolreir .lan tier.r clinsen clie
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