BEAU CELEB

FAJAH LOURENS
Van soapie tot bestsellerauteur en fitness-onderneemster.
Fajah flikte het. Maar een wandelende successtory is ze
nou ook weer niet. La Lourens (37) over ups & downs en
opkrabbelen. “Vroeger was ik een emotionele eter.”

‘Ik heb er
een potje van
gemaakt’
tekst THEA TIJSSEN foto’s FERIET TUNC styling DANIËLLE DINKGREVE visagie LIZA KONDREVYCH

Lange jurk met tule MAJE via ZALANDO
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Twintig minuutjes later dan verwacht,
komt Fajah aan in de lobby van Hotel
van Oranje in Noordwijk. Er stond een
kleine file, excuseert ze zich. En
bovendien lag zoon Shai (10) in de
lappenmand. Maar mama Fajah heeft
hem met een gerust hart thuis gelaten.
“Geen probleem. Hij heeft een telefoon,
afstandsbediening en een doekje. Dat
komt wel goed. Ik vind het leuk om
even weg te gaan, want ik ben de hele
week al thuis geweest. Nu ik buiten (in
Purmerland) woon, kom ik bijna de
deur niet meer uit.”
Ze ziet er smashing uit, in haar
smetteloos witte outfit (bloesje, rokje)
en dito sneakers eronder. We kiezen
een tafel in de zon en bestellen een
verse muntthee (de honing gaat in de
thee, ook bij Fajah, de koekjes blijven
liggen). Goede omstandigheden voor
een openhartig gesprek over looks,
familie, vriendschap en de liefde.

looks

VANDAAG STAAT ER EEN FOTO
SHOOT IN BADKLEDING OP HET
PROGRAMMA. HEB JE JE DAAR
FYSIEK OP VOORBEREID? “Een
beetje. Ik ben zo’n vier weken stevig
aan het trainen. De laatste veertien
dagen heb ik ook mijn voeding aan
gepast. Ik vond het prima dat ik de
afgelopen tijd niet strak was, maar wil
het nu wel weer zijn. Vooral omdat het
zomer is en er een shoot van mijn
lingerie- en bikinilijn aankomt. Over
twee maanden moet ik echt back in
shape zijn.”
HAD JE HET DE AFGELOPEN
MAANDEN EEN BEETJE LATEN
LOPEN? “Ik ben er nog nooit zo lang
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uit geweest als nu. Ach ja, ik had er
vrede mee dat het allemaal slapper
werd. Jammer is, dat als je minder
traint, je ook minder gezond gaat eten.
Terwijl je dan juíst gezonde voeding
moet hebben want dan is er niet zoveel
aan de hand. Maar in plaats daarvan
ging ik met kaasjes en wijntjes in de
weer. Nu ik weer train, vind ik het leuk
dat mijn buik weer wat droger wordt.
Het is niet zo dat ik de kaasjes en
wijntjes laat staan, maar het is meer in
balans. Hoewel… Vroeger mocht ik van
mezelf een keer in de week aan de wijn.
Maar het werd ongemerkt meer toen ik
weinig trainde. Vervolgens werd het
mooi weer en dan pak je nóg eerder een
wijntje. Hup, weer een roseetje. Voor je
er erg in hebt, zit je ook doordeweeks
aan de wijn. Mijn vriend Igor kan heel
goed één wijntje nemen. Bij mij is het
één fles. Maar ik wil wel echt minderen,
want ik merk dat het verslavend is.”
EN SPORTEN, GEEFT DAT OOK
EEN VERSLAVEND GEVOEL? “Niet
echt. Toen ik begon met trainen in
2012 wel. Als ik een dag niet trainde,
voelde ik me rot. Dacht meteen: ik word
dik. Maar toen vanochtend om zeven
uur de wekker ging om te gaan sporten,
dacht ik: nee, dat gaan we echt niet
doen. Dat sporten komt dan ’s avonds
wel.”
JE LAATSTE BOEK ‘KILLERBODY
3’ GAAT VOORAL OVER ZWAN
GERSCHAP EN ONTZWANGEREN.
GING HET WEER KRIEBELEN?
MISSCHIEN NOG EEN LIEFDES
BABY... “Nee, ik wil echt niet meer!
Mijn dochter Irem is achttien en mijn
zoon Shai is tien. Mijn vriend is 27,
zowat tien jaar jonger dan ik, dus
theoretisch zou hij nog kinderen
kunnen willen, maar hij wil ze gelukkig
niet. Hij heeft er twee ‘gratis’ van mij
bij. Die ‘bonuskids’ zijn al zwaar genoeg
voor hem. En ik vind het fijn dat we nu
weer wat meer vrijheid hebben. Nu Shai
ziek thuis is, komt er straks - heel lief
- een vriendin van me langs, maar hij
kan ook gewoon even alleen thuis zijn.
Bij een zieke baby of peuter moet je je
hele planning omgooien.”

‘HIJ
ZIET MIJ
GRAAG IN
LINGERIE
MAAR
NEGEN
VAN DE
TIEN KEER
DRAAG
IK GEEN
ONDERGOED’

Badpak Sapph by FAYAH
Pailletten vest TOPSHOP
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‘IK AT EEN
GROTE
ZAK
M&M’S
LEEG,
KREEG
EEN
SCHULDGEVOEL
EN AT ER
NOG ÉÉN
LEEG’

HAD JE VROEGER OOIT KUNNEN
BEDENKEN DAT JIJ DRIE
SUCCESVOLLE BOEKEN ZOU
SCHRIJVEN? “Zeker niet, vooral
omdat ik dyslectisch ben. Maar bij het
schrijven heb ik natuurlijk hulp gehad.
Ik geloof dat je succesvol kunt worden
als je doet wat je hart wil. Het leuke
aan wat ik doe, is dat ik mensen help.
In sommige gevallen was ik zelfs een
lifechanger. Mensen die honderd kilo
wogen en wiens levens echt zijn
veranderd doordat ze zijn afgevallen
dankzij mijn boeken. Ik denk nu: hoe
kan ik meer mensen motiveren om de
beste versie van zichzelf te worden?
Afvallen is misschien een droom, maar
je moet jezelf ook afvragen waarom je
zo dik was. Vaak is er een dieperlig
gende oorzaak die niet wordt opgelost.
Daardoor vallen mensen terug in hun
oude (eet)gewoontes.”
ALS JIJ JE EEN PERIODE NIET
AAN JE SCHEMA HOUDT EN
JEZELF VOLSTOPT MET KAASJES
EN WIJNTJES, KOMT DAT DAN
OOK ERGENS VANDAAN? “Als je
daarin doorslaat wel, maar dat doe ik
niet. Maar ik ben vroeger zeker een
emotionele eter geweest. Dan kocht ik
zo’n grote blauwe zak M&M’s en voordat
ik het wist, was ’ie leeg. Ik genoot er
niet van, ik at niet met het besef dat ik
het lekker vond. En daarna had ik áltijd
een schuldgevoel. Daardoor voel je je
weer rot en denk je: nu maakt het toch
niet meer uit. En neem je nóg een zak.
Los van het feit dat ik dat soort dingen
niet in huis haal, sta ik er nu bij stil als
ik er toch zin in heb. Dan denk ik: maar
als ik die chocoladereep op heb,
hoelang blijft de smaak in mijn mond?
Hoe voel ik me erna?”

familie
Badpak KANT AMSTERDAM
Duikbril SPEEDO
Juwelen BODES&BODE
Haarband DEMURE COUTURE HAT
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JOUW MOEDER INTRODUCEERDE
REGELMATIG EEN NIEUWE
LIEFDE, HOEVEEL HEB JIJ ER
INMIDDELS VOORGESTELD AAN
JE KINDEREN? “Zeker vier of vijf. Ik
heb altijd gezegd: ‘Ik wil nooit kinderen
van verschillende vaders!’ Omdat mijn

moeder dat had. Zij zei toen al: ‘Faaj,
het universum kent het woordje ‘niet’
niet. Wat je hardop roept, dat krijg je.’
En inderdaad, ik kreeg twee kinderen
van twee verschillende vaders. Ik zeg
altijd: ‘Wat je wilt, moet je opschrijven
en roepen.’ Dat klopt, maar ook je
slechte gedachtes komen uit. Je moet
op het positieve focussen. Mijn droom
was met één man een gezin creëren. Ik
was zeven jaar met Daniël, maar daarna
heb ik er een potje van gemaakt. Nu
roep ik dat soort dingen niet meer. Ik
accepteer het zoals het is, ben gelukkig
met Igor en ga er vanuit dat het zo blijft.
Maar goed, dat weet je nooit.”
JIJ GING AL OP JE ZESTIENDE
HET HUIS UIT, ONDER MEER
VANWEGE STEEDS DIE NIEUWE
STIEFVADERS. BEN JE BANG DAT
IREM VANDAAG OF MORGEN OOK
HAAR SPULLEN PAKT? “Irem zal
dat niet doen. Zij heeft Igor geaccep
teerd. Hij is degene die ze belt als ze
weer ergens zonder benzine staat. Ik
neem daar echt niet meer mijn telefoon
voor op. Met haar scooter is het bijna
elke week bingo. Ze wacht tot het
laatste moment met tanken. Natuurlijk
zeg ik daar iets van, maar na drie keer
weet ze wel wat ik ga zeggen. Igor haalt
haar gewoon. Ik merk dat mannen daar
meer geduld voor hebben. Ook als ze
’s nachts moet worden opgehaald na het
stappen. Igor vindt dat geen probleem.
Ik denk dat Irem blijft tot ze klaar is
met studeren. Als ze weggaat, dan is dat
omdat ze niet in Purmerland wil wonen.
Dat vindt ze te ver van alles. Vooral van
Amsterdam.”
TOEN JIJ ONGEVEER IREMS
LEEFTIJD HAD, WAS JE AL
MOEDER. KIJK JIJ DAARDOOR
ANDERS NAAR HOE ZIJ IN HET
LEVEN STAAT? “Ja, ze mag van mij
nog echt kind zijn, daar ben ik me heel
bewust van. Ik zorgde er op mijn
achttiende voor dat ik de huur kon
betalen, Irem hoeft zich - gelukkig niet om dat soort dingen te bekomme
ren. Maar ik wil wel dat ze meer gaat
helpen in huis. Zij ligt de hele dag op de
bank – bij wijze van spreken, ze
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doet niet echt iets bijzonders – en dan
zegt ze ’s avonds: ‘Wat eten we?’ Dan
denk ik: je had zelf ook wel even wat
kunnen maken. Ik heb haar misschien
iets te veel verwend wat dat betreft. Ze
krijgt straks als ze terug is van haar
eindexamenreis naar Mallorca twee
vaste stofzuigdagen en moet vaker
koken. Verder is onze band goed, maar
toch zitten we altijd te kiften tegen
elkaar. Als ik eraan terugdenk, deed ik
dat vroeger ook met mijn moeder. Ik
weet dat ze trots op me is en dat ben ik
ook op haar, maar we praten gewoon op
die toon tegen elkaar. Ik hoop dat het
overgaat als ze wat ouder is.”
EN JE BAND MET JE ZOON SHAI?
HIJ KREEG NOGAL WAT TE
VERDUREN TOEN ZIJN VADER
(FAJAH’S EX DANIËL SURIG,
RED.) VORIG JAAR PLOTS OVER
LEED AAN EEN HERSENVLIES
ONTSTEKING… “Onze band was
goed, maar na Daniëls overlijden werd
Shai brutaal. Ik dacht: laat hem maar
gaan, dat is een uiting van verdriet of
woede. Ik heb daar bijna een jaar niks
aan gedaan. Het werd steeds erger,
zonder dat ik het echt zag. Mensen om
me heen zeiden: ‘Dat kan niet hoor, wat
’ie doet.’ Hij had grensoverschrijdend
gedrag. Tegen zijn zus en anderen ging
hij schreeuwen en schelden: ‘Ik maak je
dood!’ Dat soort dingen. Tegen mij niet.
Dus als iemand er wat over zei, dacht ik
stiekem: dat zal wel. Toen zei Igor:
‘Faaj, het gaat echt niet goed. Shai heeft
weer een woedeaanval gehad.’ Niet veel
later uitte Shai zijn woede richting mij.
Daar ben ik echt van geschrokken. Ik
realiseerde me toen pas hoe erg het
was. Blijkbaar was dat er dus voor
nodig. Dat is nu zes weken terug.”
HEB JE HEM TOEN NAAR EEN
THERAPEUT GESLEEPT? “Dat vind
ik privé, maar ik heb wel meteen de
regels aangescherpt: vechtspelletjes
eruit, één uur per week gamen - dat is
langzaam weer opgeschroefd naar één
uur per dag. En dat gedrag is nu
helemaal over. Ik heb de ouwe Shai die
overal dankbaar voor is, weer terug. Hij
zat niet lekker in z’n vel en ik had
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meteen m’n grenzen moeten aangeven,
maar ik had allemaal excuses. En zat
vol medelijden: die jongen was z’n vader
kwijt! Dat zeg je dan steeds tegen jezelf.
En ondertussen deed hij de hele dag
vechtspelletjes die als adviesleeftijd
achttien hadden… Nu die de deur uit
zijn, zie je echt een ander kind.”
VOOR JE VRIEND IGOR OOK
LASTIG, WANT KON HIJ ALS
STIEFVADER SHAI WEL TOT DE
ORDE ROEPEN? “Nee, dat kon hij
niet. Igor kreeg het te verduren en kon
niks terugdoen, omdat hij geen
opvoeder is. Dat heb ik toen meteen
veranderd: ‘Nu is het ook klaar met zo’n
grote mond tegen Igor opzetten. Hij mag
je naar je kamer sturen als jij brutaal of
onhandelbaar bent.’ De eerste week met
de aangescherpte regels was het echt
nog moeilijk, hoor. Iedere keer weer die
discussie. Maar nu is het klaar. Er zijn
duidelijke regels en daar moet je je aan
houden. En wat zijn vader betreft, die is
een deel van ons. We praten over
Daniël, halen herinneringen op. Voor
Shai is hij gewoon bij hem, maar kan hij
hem niet meer zien. Hij heeft vrede met
de situatie zoals die nu is.”
HEBBEN JIJ EN JE FAMILIE DAT
OOK MET DE DOOD VAN JULLIE
NEEFJE ELFIN? (Het elf maanden
oude jongetje werd in 2016 uit het raam
gegooid door zijn vader, de ex van
Fajahs zus, nadat die eerst zijn eigen
moeder had vermoord, red.) “In zekere
zin wel. Als je gelooft in het lot en dat
er leven is na de dood, kun je dat veel
beter een plekje geven. Dan kun je
accepteren dat dit is wat het is. Ik kan
mezelf ook helemaal gek maken over
die dag, blijven hangen in het verleden.
Maar wat heb ik daaraan? Niks. Elfin
moet nooit vergeten worden en dat
wordt ’ie echt niet.”

‘IK LAG
ONDER
DE TAFEL
POPPERS TE
SNUIVEN
MET
LIEKE VAN
LEXMOND
EN KOERTJAN DE
BRUIJN’

Bikini JETS via
KANT AMSTERDAM
Hoed TOPSHOP
Short VELVET
Bril FENDI
Hakken PAUL WARMER
Juwelen BODES&BODE

vriendschap

ZE ZEGGEN DAT JE ER IN MOEI
LIJKE TIJDEN ACHTER KOMT
WIE JE ECHTE VRIENDEN ZIJN;
HERKEN JE DAT? “Absoluut. Ik
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Badpak MELISSA ODABASH via
KANT AMSTERDAM
Oorbellen ZARA
Juwelen BODES&BODE

had een vriendin die ik als goede
vriendin beschouwde, maar van wie ik
niets heb gehoord na het overlijden van
Elfin. Ze was toen even in het buiten
land, maar daarna heb ik haar ook niet
gehoord. Die vriendschap is dus over.
Verder zijn al m’n vriendinnen er voor
me geweest. Al had ik niet altijd de
behoefte om erover te praten. Voor mij
was het fijn dat de een boodschappen
deed en een ander bloemen kocht. Mijn
echte vrienden waren er voor me.”
LIEKE VAN LEXMOND IS OOK EEN
VRIENDIN VAN JE. MIS JE DE
TIJDEN DAT JULLIE SAMEN HET
LEIDSEPLEIN EN OMGEVING
ONVEILIG MAAKTEN? “Dat was
zeker leuk, maar zo vaak deden we dat
niet, hoor. Maar áls we feestjes afstruin
den, was het altijd gezellig. Ik weet nog
dat we in Portugal waren met ‘Goede
tijden’. We gingen met de cast en crew
uit eten, maar vlak daarvoor liepen we
langs een seksshop. Ik haalde daar snel
even een flesje poppers; daar ben ik
verslaafd aan. Tijdens het diner trad er
een fado-zangeres op. In plaats van
aandacht aan die zangeres te geven,
lagen Lieke en ik met Koert-Jan de
Bruijn onder de tafel poppers te
snuiven. Dat vond de crew niet leuk. En
wij maar giechelen en brullen.”

‘IK GEEF ALLEEN
GELD UIT AAN
MIJN HUIS.
HOEWEL... IK HEB
NET EEN PORSCHE
GEKOCHT’
24
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met dank aan HOTEL VAN ORANJE & BEACHCLUB O. IN NOORDWIJK

liefde

IGOR EN JIJ ZIJN NU EEN JAAR
SAMEN. WAAROM WERKT HET
TUSSEN JULLIE? “Hij is rustig, heel
relaxed. Verder laat hij me in m’n
waarde. Hij zal nooit zeggen dat ik iets
niet moet doen of iets niet mag. Ook wil
hij niet op de voorgrond treden. En hij
is goed in wat hij doet: muziek maken
en timmeren. Dat hij talentvol is en
dromen heeft, vind ik leuk om te zien.
We willen graag samen de wereld
veroveren. Vooral op muziekgebied.
Maar we willen ook samen reizen en
financieel onafhankelijk worden.”
WAT VOOR LEUKE DINGEN DOEN
JULLIE SAMEN, BUITEN MUZIEK
MAKEN OM? “Uh… Nou, we zijn

eigenlijk allebei 24/7 aan het werk. We
gaan de paardenstallen verbouwen tot
kantoor. Ik heb een kantoor aan huis,
maar wil het toch liever buitenshuis.
Mijn paardenstallen zijn daar prima
geschikt voor. Igor kan klussen als geen
ander, dus hij gaat dat in de bouwvak
doen. We zijn ook bezig met het
aanleggen van de tuin. Verder zijn we
eigenlijk alleen maar aan het werk. Igor
staat - voor zijn werk als timmerman
- om vijf uur op, half zes is hij de deur
uit. En in het weekend maken we
muziek.”
NU JE DIT ZO ZEGT, DENK JE
DAN NIET: MISSCHIEN MOETEN
WE VAKER LEUKE DINGEN DOEN
SAMEN? DUS: VRIJE TIJD
M ÁKEN? “Nee, je bent maar even jong.
Igor moet met z’n muziek keihard
knallen om ertussen te komen. Dan heb
je geen tijd om ieder weekend te
feesten. We bezoeken weleens een
festival, maar ik vind het niet meer zo
fijn om in het weekend brak te zijn. En
omdat we de tuin opknappen, gaan we
pas na de zomer op vakantie. Een
weekje in een bungalowhuisje in
Nederland, mijn moeder gaat ook mee.
Igor en ik gaan met wat vrienden naar
het Solar-festival in Roermond en
daarna gaan we met de camper door
Kroatië trekken. Zie je, we doen heus
leuke dingen, haha.”
JE HEBT, BUITEN JE MY KILLER
BODY MOTIVATION-IMPERIUM EN
JE WERK ALS DJ OM, OOK NOG
EEN EIGEN LINGERIELIJN, HOE
VINDT IGOR DAT EIGENLIJK?
“Fantastisch! Die wil dat ik die setjes
steeds aantrek. Maar negen van de tien
keer draag ik geen ondergoed. Nu wel
hoor, omdat ik een fotoshoot heb, maar
eigenlijk draag ik nooit lingerie. Terwijl
ik Igor het allergelukkigst maak als ik
drie keer per week in mijn lingeriesetje
klaarsta. Hij heeft al honderd hints
gegeven. ‘Weet je wat me vet lijkt? Als je
me een keer opwacht in de studio! Of
dat je de studio inloopt met zo’n setje
aan.’ En ik moet je bekennen: ik heb ’t
nog nooit gedaan... Sneu hè? Ja, ik moet
het echt eens doen binnenkort.”

money

QUOTE-LIJST?
“Dan moet ik de
komende tijd even flink
knallen. Ik had op mijn
lijstje staan dat ik twee
miljoen winst wilde
draaien dit jaar. Ik ben er
nog niet, maar dat is
mijn focus. Wie weet.”
SPEND IT!
“Op dit moment geef ik
mijn geld alleen uit aan
mijn tuin en huis. Die
tuin is duizend vierkante
meter. Er is geen geld
over voor iets anders.
Hoewel... Ik heb net een
Porsche Macan gekocht.
Verder bezuinig ik nooit
op eten, dus daar gaat
ook het nodige aan op.”
DESIGNERBAGS
“Ik heb een Chanel en
vier Louis Vuittons,
waaronder zo’n oude
met die kleurtjes. Die
lelijke! Ik zag daar laatst
nog een celebrity mee
lopen, ze mogen dus
weer! Afgelopen jaar heb
ik Louis Vuitton-schoenen, een Burberryregenjas én een nette jas
van Burberry gekocht.”
WATCH IT
“Ik ben dol op horloges.
Ik heb een Cartier, met
goud en stenen, ooit van
Daniël gekregen. Verder
een groene Rolex-Hulk
en deze Rolex die ik nu
om heb. Irem heeft een
Rolex die van mij is
geweest en eentje van
zichzelf. Shai krijgt er
één als hij zestien of
achttien is. Zo’n Rolex
houdt z’n waarde én
staat mooi als sieraad. Ik
vind ze mooi, maar niet
belangrijk: ik verkoop ze
zo weer als ik geld nodig
heb. I’ve been there.”
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