
is moeder van drie dochters  
en oma van een kleindochter. 
Wilma is coach/mentor/spreker.
“Zelf heb  ik het liever over  
Naevus flammeus dan over een 
wijnvlek. Want als ik dan tóch  
iets heb, moet het wel iets chics 
zijn. In mijn jeugd ben ik ermee 
gepest en werd ik buitengesloten.  
Dat heeft tot halverwege de mid-
delbare school geduurd, met als 
dieptepunt een opmerking tijdens 
een sollicitatiegesprek; waarom  
ik dacht dat ik met mijn gezicht 
secretaresse kon worden? Dat was 
echt een traumatische ervaring  
en die ene opmerking heeft heel 
veel met mij gedaan. Ik voelde me 
zó minderwaardig. Vanaf dat mo-
ment ben ik gevlucht in perfectio-
nisme; er zou nooit meer iemand 
iets op mij aan te merken hebben. 
Ik heb me nooit verstopt en ben 
altijd onder de mensen geweest, 
zowel in mijn werk als in mijn 
hobby’s. Pas een paar jaar geleden 
realiseerde ik mij hoe bijzonder 
dat eigenlijk was: ik heb die wijn-
vlek, maar sta toch geregeld op 
het podium. Sinds dat inzicht sta 
ik heel anders in het leven. Mijn 
missie is nu om andere mensen te 
helpen en ze te laten inzien dat je 
je door niets moet laten weerhou-
den. Vroeger ging ik nooit zonder 
make-up de deur uit en dat doe  
ik nog steeds niet. Toen ik jong 
was, droeg ik make-up uit zelf -
bescherming en uit schaamte. Nu 
verberg ik me niet meer achter 
make-up, maar maak ik me ge-
woon op omdat ik het mooi vind. 
Dat staat los van mijn wijnvlek.”

is getrouwd en moeder van vier 
dochters. Ze is eigenaar van een 
coach- en opleidingsinstituut.

“Als kind was mijn vitiligo nooit 
een issue. Mijn ouders deden er 
ook heel normaal over: ‘Ja, je hebt 
vlekken en je bent hartstikke mooi 
zo.’ Op mijn veertiende kwam ik 
een meisje tegen met vitiligo en zij 
zat bij een praatgroep. Dat leek mij 
ook leuk, dus dat vertelde ik aan 
mijn moeder. Zij vroeg mij: ‘Maar 
wil je dan de hele tijd over je vlek-
ken praten?’ Nou nee, dat wilde ik 
niet, want ik was veel meer dan 
mijn vlekken. En zo denk ik er nog 
steeds over. Ik heb vlekken, maar 
ik bén niet mijn vlekken. Die  
reactie van mijn moeder heeft  
me leren omgaan met wat ik heb. 
Praten over dingen is belangrijk, 
maar je moet het niet problemati-
seren. En humor en zelfspot, daar 
geloof ik ook heel erg in. Humor 
maakt ongemakkelijke situaties 
draagbaarder. Ik ben altijd op  
zoek naar andermans imperfec-
ties, want daar raken we elkaar. 
Iedereen heeft imperfecties en dat 
zorgt voor herkenning en verbin-
ding. Tijdens mijn trainingen heb 
ik het vaak over de niet-maak-
baarheid, de niet-perfectheid. En 
dat we moeten leren daarmee om 
te gaan in plaats van het te willen 
oplossen. Ik gebruik mijn vitiligo 
in mijn werk, maar niet meer of 
minder dan dat ik andere imper-
fecties of onzekerheden gebruik. 
Mijn vlekken zijn er altijd geweest 
en horen bij mij. Maar ik heb meer 
te zeggen dan mijn vlekken.”

is getrouwd en werkt als  
tekstschrijver.
“Ik werd mij pas bewust van mijn 
neus toen andere mensen er iets 
van zeiden. Daarvoor was ik er 
niet mee bezig. Ik ben ook nooit 
echt gepest of zo, maar toen ik een 
jaar of zeven was, werden er wel 
dingen gezegd als: ‘Je neus komt 
eerst de hoek om en daarna pas 
jij.’ Vanaf dat moment zag ik het 
zelf ook en die paar negatieve op-
merkingen hebben ervoor gezorgd 
dat ik me altijd bewust was van 
mijn neus. Ik vergeleek mijn neus 
met die van anderen en ging nooit 
en profil op de foto. Natuurlijk 
weet ik dat er ergere dingen zijn 
dan een grote neus en vaak denk 
ik: wat zeur ik nou? Toch heb ik er 
geregeld over gedacht om er iets 
aan te laten doen. Maar, je wordt 
ouder. En een beetje wijzer.  
Bovenal kreeg ik een paar goede 
vrienden die me hardop uitlach-
ten als ik weer eens over mijn 
neus klaagde. Dat doen echte 
vrienden, die zeggen het gewoon 
als je je aanstelt, haha! En mijn 
man vindt mijn neus mooi. ‘Beau-
ty is in the eye of the beholder’,  
dat klopt echt. Langzaam maar 
zeker ben ik mezelf eigenlijk best 
mooi gaan vinden. Niet ‘Dout-
zen’-mooi, was het maar zo’n 
feest, maar wel mooi zoals ieder 
mens iets heeft wat hem of haar 
uniek maakt. En daarmee ben je  
al onmiskenbaar mooi, toch?”

Wilma van Dartel (61)

Sylvia Schaffrath (46) 

Bregje Bullens (44)
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