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TIANY KIRILOFF
OP HAAR 39STE IS ZE BELGIËS BEKENDSTE BLOGGER EN INFLUENCER, EN HET GEZICHT VAN BELMODO.
ZE GETROUWD MET DIDIER ENGELS, DIE CEO IS VAN ENGELS RAMEN & DEUREN. TIANY IS BOVENDIEN DE HELFT
VAN HET DJ-DUO HERMANOS INGLESOS EN MAMA VAN YELENA, ELOISE EN OTILIA.
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“Nu mijn dochters wat ouder worden, begin ik steeds meer te beseffen
hoe zorgeloos ik altijd door het leven
ben gegaan. Nooit heb ik me zorgen
gemaakt over hoe ik eruitzag, ik ben
nooit onzeker geweest of bang voor
het onbekende. Mijn dochters zijn al
wat nerveus als ze naar een nieuwe
school moeten. Ik verhuisde met
mijn familie van Venezuela naar
Nederland toen ik 13 was, en al wat ik
me herinner, is het gevoel van avontuur. Mijn mond viel open toen we
van Schiphol wegreden: die bruggen,
die wirwar van wegen door en over
elkaar… Ik kon maar één ding denken: wow, dit wordt een fijn nieuw
leven. En dat was het ook.
“In palmbomen klimmen en van
daarboven rustig rondkijken. In het
warme water springen, en even deel
uitmaken van die serene stilte,
omringd door bubbels… Mijn jeugd
was heerlijk. Ik denk dat ik het beste
van mijn twee ouders heb, en van de
twee culturen waarin ik ben opgegroeid. Dat nuchtere en rationele
van het Westen, dat warme en onbezorgde van Zuid-Amerika.
“Natuurlijk ben ik bezorgd over
mijn dochters. Van bij de eerste blik,
van bij dat eerste moment dat ze hen
als baby’s aan mij gaven, voelde ik die
warme geborgenheid van een familie. Wij tegen de rest van de wereld.
Ik probeer hen te wapenen, hen met
kracht en zelfvertrouwen de wereld
in te sturen. Ik zou graag willen dat
ze een passie vinden, omdat ik weet
hoe leuk het is als je je job echt graag
doet. Ik wil graag dat ze anderen
tegemoet gaan, onbevangen en
zonder oordeel. Als ze een beetje
roddelen over vriendinnetjes, wat
normaal is, dan laat ik hen één keer
doen en dan zeg ik er wat van. ‘Je
hebt recht op je mening, maar je
mag iemand niet veroordelen.’
“Belmodo is een idee dat aan de
keukentafel is bedacht en gegroeid
op een manier die ik nooit had durven dromen. Ik heb het geluk gehad
dat ik dat bedrijf heb kunnen opbouwen met vrienden. Angelique en
Michael hebben ondertussen andere
wegen gekozen, maar ik heb weinig
moeite met afscheid nemen. Het is te
zeggen. Ik neem nooit afscheid. Ik ga
ervan uit dat ik altijd verbonden zalblijven met wie ik graag heb of zie.”
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Fotograaf Dirk Lambrechts vat een ziel
onder een WOII-deken

