INTERVIEW

Ze runt haar

killerbodyimperium en

speelt daarnaast
in de film
Suriname. Fajah
Lourens (38)

‘IK GA
ECHT NIET
IN M’N
NAKIE OP
HET WITTE
DOEK’

acteert weer en
droomt over
straks, als ze the
big 4-0 bereikt.
Tekst Jill Waas
Foto’s Esmée Franken
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kleren, maar ik doe dat niet. Er zat een vrijscène in het
script en ik heb meteen gezegd: ‘Ik ga niet in m’n nakie.’
Ik heb een puber op de middelbare school, ik wil niet dat
hij daarmee gepest wordt.’
Smaakt deze acteerklus naar meer?

Wat leuk, je acteert weer. Vertel eens
wat meer over je rol in Suriname.

‘Ik speel Nadia, het vriendinnetje van
iemand die in de drugscène zit, en zij wil
dat graag overnemen. Het is een personage
dat ver van mij afstaat, dat maakte het extra
leuk om te spelen. Ik hoorde twee weken
voor het filmen dat ik de rol overnam, dus
veel voorbereidingstijd had ik niet. Met een
vriendin die een beetje Surinaams spreekt
heb ik wat woordjes geoefend, en verder ben
ik vanaf het moment dat ik in Suriname
landde iedereen na gaan praten om zo veel
mogelijk van het accent op te pikken.’
Was het niet wrang om deze rol van
Imanuelle Grives over te nemen?

‘Nou nee, ik vind het vooral heel vervelend
voor haar wat er is gebeurd. Ik denk altijd:
voor alles is een reden. Er zal dus ook wel
een reden zijn geweest voor de dingen die zij
heeft gedaan; we kunnen daar niet zomaar
over oordelen. Ik kon het vrij snel loslaten.
Wel dacht ik: ik ben een heel ander type
vrouw dan zij is, dus verwacht niet van
mij wat zij tijdens haar auditie liet zien.
Imanuelle is veel uitbundiger als actrice en
heeft geen gêne. Zij gaat makkelijker uit de

‘Mijn focus ligt nu op mijn bedrijf, maar ik vond het zeker
leuk om te doen, dus ik zeg niet meteen ‘nee’ als er in de
toekomst nog eens iets voorbijkomt. Wel heb ik gezegd dat
ik alleen nog een rol aanneem als ik de tijd heb om me
goed voor te bereiden. Ik had zo’n rol nog tien keer beter
kunnen spelen als ik met een acteercoach aan de slag was
gegaan en hulp had gekregen met het Surinaamse accent.
Ik had tien jaar niet geacteerd, dan wil je natuurlijk niet
afgaan. Uiteindelijk denk ik dat ik er goed mee ben
weggekomen, maar ik ben perfectionistisch, dus zo
onvoorbereid iets aannemen, wil ik niet meer.’
Kies je nu bewuster wat je wel en niet wilt doen
in je leven?

‘Absoluut, dit jaar staat écht in het teken van ‘nee’ zeggen.
Ik ben heel erg moe, dat merk ik aan mijn lichaam. Soms
moet ik zoeken naar woorden en laatst legde ik de spinazie
in een kast in plaats van de koelkast. Het afgelopen jaar
heb ik te veel werk aangenomen. Daar heb ik veel van
geleerd, maar ik moet nu echt dingen gaan afslaan, want
dit kan zo niet verder. Het uitgeven van andermans boeken
bijvoorbeeld, dat kost heel veel tijd en gaat ten koste van
mijn eigen focus. Dit jaar wil ik me richten op drie pijlers,
bijvoorbeeld Sex safe verder uitbouwen. Ik heb een boek
over seksuele voorlichting en lesmateriaal gemaakt; nu zijn
we een platform aan het opzetten waarop kinderen en
ouders antwoord kunnen vinden op hun vragen. Verder wil
ik mijn eigen voedingslijn Killerbody Food groot maken.
En als ik veertig word, wil ik Killerbody 4.0 uitbrengen.’
Wat is je plan daarmee?

‘Ik wil een boek schrijven dat niet alleen gaat over voeding,
maar ook over je hele mindset en hoe je je doelen bereikt.
Ik wil er een autobiografisch stukje in verwerken, vertellen
waar ik vandaan kom, wat ik heb meegemaakt en waar

‘Het liep een tijdje de spuigaten uit met
drinken, dus gingen we een challenge aan’
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ik nu sta. En dan wil ik het land door en
veertig shows geven in het theater. Ik moet
wel opschieten, want over anderhalf jaar
word ik al veertig.’

De één noemt het opscheppen, ik noem het aantrekken.
Door uit te spreken dat ik over anderhalf jaar multi
miljonair ben, het te visualiseren en mijn focus daarop
te leggen, is de kans dat het daadwerkelijk gebeurt vele
malen groter.’

Waar komt die enorme ambitie van
jou vandaan?

Is die droom ook een stukje compensatie, omdat je

‘Ik denk dat het ergens gewoon in me zit,
maar dat ik het ook heb geërfd van mijn
vader. Hij heeft me meegegeven dat je altijd
onafhankelijk moet zijn en je eigen boontjes
moet doppen. Mijn moeder heeft vooral de
ambitie om echt gelukkig te zijn, te genieten
en om voor anderen te zorgen. Zij heeft niet
die ambitie om rijk te worden, ze geeft altijd
alles weg. Dat heb ik wel van haar: ik geef
ook veel weg en doe alles voor mijn familie.
Ik ben de hele kerst bezig geweest om de
voltallige familie en mijn schoonfamilie in
huis te halen. Met als gevolg dat ik na die
dagen kapot was en zat te trillen van
vermoeidheid. Ook op dat vlak moet ik leren
om niet altijd alles op me te willen nemen.’

het als kind zelf minder goed had?

Je hebt laatst geroepen dat je voor
je veertigste multimiljonair wilt zijn.
Waarom vind je dat zo belangrijk?

‘Dan heb ik rust. Ik wil financiële vrijheid
om te kunnen zeggen: ‘Ik neem nu een
sabbatical van een jaar’ of: ‘Ik ga met de
kinderen op reis.’ Nu kan dat niet, want
mijn aanwezigheid binnen het bedrijf is nog
noodzakelijk. Ik moet er nog iets harder voor
werken dus, en dat vind ik niet erg. Als ik ’t
bereikt heb, is het ook goed. Dan ga ik echt
niet nóg harder werken omdat ik nóg rijker
wil worden. De komende anderhalf jaar
gaan we heel mooie dingen doen met
Killerbody Food, dus dan kan het snel gaan.
Ik geloof heel erg in the law of attraction en
in wat er gebeurt als je dingen uitspreekt.

‘Ja, dat denk ik wel. Wij droegen tweedehands kleding en
daar ben ik wel mee gepest. Nu heet dat vintage, maar
vroeger betekende het dat je geen geld had en dat vond
ik heel moeilijk. Ik waardeer wat mijn moeder deed: al het
geld dat we hadden, gaf ze uit aan gezond eten. En ze heeft
gespaard om ons mee te nemen naar India; daar heb ik als
kind veel van geleerd. Kinderen van nu zijn rete-verwend;
ze willen dure kleding en iPhones van elfhonderd euro. Ik
denk erover om mijn volgende reis met Irem en Shai naar
India te plannen, zodat ze kunnen zien hoe het er aan de
andere kant van de wereld aan toe gaat.’
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FABULOUS FAJAH

Ben je minder streng voor jezelf dan vroeger?

‘Ja, zeker met eten. Ik ga over vier weken op vakantie naar
Curaçao, dus ik ben nu wel aan het opletten en laat alle
suikers even staan. Maar ik drink gewoon een rood wijntje
als ik daar zin in heb. Het liep een tijdje de spuigaten uit
met drinken, steeds vaker ging er een fles wijn open. Dus
ben ik eind vorig jaar een weddenschap met mijn vriend
aangegaan: we zouden stoppen en degene die als eerste
zou drinken, zou de ander duizend euro geven. Het ging
even goed, maar na drie weken zeiden we tegen elkaar:
‘Ah, zullen we er toch eentje doen?’ We drinken echter niet
meer elke dag, dus het heeft wel een positieve verandering
teweeggebracht. Ik wil mezelf niet meer alles ontzeggen.
Vroeger was ik ook veel strenger met sporten. Maar op dit
moment ben ik zo moe dat het even niet lukt om het weer
op te pakken. Ik doe wel cardio, maar krachttraining… ik
heb er nu gewoon de kracht niet voor. Mensen verwachten
van mij dat ik altijd maar in shape ben, maar het is heel
menselijk om af en toe de touwtjes te laten vieren. Ik kan
nu veel beter van mezelf accepteren dat het niet altijd
perfect hoeft te zijn.’

Wie Fajah Hanna Nicole
Lourens.
Geboren 3 juli 1981, Amsterdam.
Carrière Fajah werd bekend
als Yasmin in Goede tijden,
slechte tijden en had daarna
een aantal rollen in series en
films. Ze deed mee aan
Expeditie Robinson en
draaide als dj Faya. Haar
grote succes kwam toen ze in
2016 haar My Killer Body
Motivation-imperium opzette.
Fajah bracht meerdere
boeken uit, maakt sport- en
motivatievideo’s . Ook maakte
ze samen met tekenaar
Selwyn Senatori het boek Sex
safe. Fajah is vanaf 20 februari
te zien in de bioscoopfilm
Suriname.

‘Mensen snappen niet altijd dat ik de man heb
vergeven die mijn neefje heeft gedood’
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een relatie met Daan. Ze heeft
twee kinderen: dochter Irem
(19) en zoon Shai (12).
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FAJAHS STIJL
Je gaf voor het interview aan dat je niet over je relatie

EIGEN STIJL ‘Ik loop het liefst in een

met Daan wilt praten. Kun je uitleggen waarom niet?

joggingpak of in hoodies. Als ik op

‘Het is ook zijn privéleven dat ik daarmee op straat gooi, en hij
heeft er nooit voor gekozen om bekend te worden. Mensen weten
nu dat we een relatie hebben en we hebben het heel leuk samen,
punt. Als ik verliefd ben, wil ik dat het liefst van de daken
schreeuwen. Ik ben een flapuit, dus vaak roep ik dingen die uit
de context worden getrokken en groot door de media worden
opgepakt. Dan staat zoiets ineens in De Telegraaf en worden
uitspraken verkeerd geïnterpreteerd. Neem die uitspraak dat ik
multimiljonair wil worden: als je niet het hele verhaal erbij leest,
lijkt het of ik aan het opscheppen ben. Ik zit er niet mee wat
mensen denken, maar ik wil mijn vriend en zijn familie – mensen
die dit niet gewend zijn – hier niet in meetrekken.’

kantoor aan het werk ben, wil ik geen

€ 50 Eline Rosina

strakke spijkerbroek aan. Ga ik op
stap, dan vind ik een spijkerbroek met
hakken of jurkje wel heel leuk.’
BIG SPENDER ‘Ik geef graag geld uit
aan reizen – het liefst businessclass
en met een goed hotel – en aan lekker
eten. Ik ben niet het type vrouw dat

€ 19,99 Bershka

een kast vol dure tassen heeft. Ik had

€ 39,95 Zara

een Louis Vuitton-tas met kleurtjes, die
ik jaren niet gebruikte. Toen zag ik
Kylie Jenner ermee en dacht ik:
misschien kan ik ’m naar een tweede-

Het lijkt alsof jij altijd werkt; wat doe je als je vrij bent?

hands winkel brengen en is-ie nog

‘Ik ga heel graag naar de sauna en ik vind het leuk om met de hond
te lopen. Momenteel lig ik in de weekenden vooral in bed series te
kijken. Dat is eigenlijk niks voor mij, omdat ik normaal vol energie
zit. Maar het is nu al twee zaterdagen voorgekomen en op zondag
was ik nog steeds te moe om iets te doen.’

wat waard. Maar ik kon ’m nergens

€ 26,95 Julesbean

meer vinden, dus die dure tassen zijn
eigenlijk niet aan mij besteed.’
DUURSTE AANKOOP ‘Mijn huis en mijn
auto, een Porsche. Daar wil ik het wel
aan uitgeven. Maar een jas van

Heb je weleens het gevoel dat je altijd
maar sterk moet zijn?

‘Nee, ik durf ook wel kwetsbaar te zijn. Mijn
emmer is nu vol en dat spreek ik dan ook
uit. En ja, ik moet nog even doorzetten tot
mijn vakantie, terwijl ik echt op ben, maar
het is niet zo dat ik altijd maar hard en sterk
moet zijn. Ik durf te voelen en ik praat over
alles; ik ben geen opkropper. Ik geloof ook
heel erg in vergeven en loslaten. Mensen
snappen niet altijd dat ik de man die mijn
neefje heeft gedood, heb vergeven. Maar
ik kies ervoor om die haat los te laten, want
die verziekt alleen maar mijn eigen leven.’

tweeduizend euro? Nee bedankt.’

‘Nee, ik ben gewoon oververmoeid. Als ik straks op vakantie ben
geweest, hoop ik weer helemaal de oude te zijn. Ik heb mezelf
voorgenomen om echt niets te doen en ook niet in de werkgroepsapp te kijken. Eerst had ik alweer bedacht om daar nog
een paar trainingsvideo’s te maken. Maar nee, ik moet mezelf
echt dwingen om lekker op een strandbedje boeken te gaan
lezen, zodat ik even helemaal kan opladen.’

STIJLBLUNDER ‘Als je ‘Fajah Lourens

Wanneer voel jij je ultiem gelukkig?

‘Als ik een dag niks hoef te doen en aan het wandelen ben met de
hond. Maar ook als ik lekker op kantoor zit, met mijn leuke team,
en een goede salesafspraak heb gehad. Ik ben ook blij dat ik ben
uitgenodigd om met mijn kinderen twee dagen naar Disneyland
Parijs te gaan. Mét fast passes, want van die lange rijen word ik
heel ongelukkig. Ik kan ook heel happy worden van de gedachte
aan alles wat eraan gaat komen. Het is écht mijn doel om met
Killerbody Food de wereld te veroveren.’ •

‘Het is écht mijn doel om met mijn bedrijf
de wereld te veroveren’
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Ben je niet bang dat je tegen een burn-out aan zit?

jurken voorbij. Dat ik denk: had
niemand mij kunnen zeggen dat dit
echt niet stond? Of: waar was mijn
stylist? Daar had ik in die tijd helemaal
geen geld voor. Dan kreeg ik zo’n
leenjurk die net niet paste, en dat zie
je terug op de foto’s.’
SEXY BIJ EEN MAN ‘Als Daan een pak
aan heeft, vind ik dat supersexy. Al
moet ik wel zeggen dat ik hem ook
heel sexy vind in een gescheurde
spijkerbroek met een T-shirt en Vans
eronder. Zo’n beach boy-look vind ik

€ 69,95 Weekday
€ 39,99 H&M

helemaal top.’
STIJLTIK ‘Ik heb altijd opvallende
sokken aan, van die Happy Socks met
felle kleuren en figuurtjes. Ik heb echt
een sokkenprobleem hier in huis, en
van deze vind ik er in elk geval altijd
twee terug.’

19

