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GELOOF HET OF NIET: 
FAJAH LOURENS (34) 
AT OOIT HELE PAKKEN 
HAGELSLAG. MAAR NU 
HEEFT ZE EEN KILLER-
BODY, TWEE KINDEREN 
EN IS ZE VAST VAN PLAN 
HET EVEN ZONDER 
MAN TE DOEN.

FAJAH blouse TOPSHOP denim ZARA 

SHAI hemd H&M broek HEMA

KEKMAMA 19

Faja
h



van trainingen en eten. En af toe, als ze een terugval had, een foto 

van een taartje met de tekst: ‘I’ll be back soon’. 

Mykillerbodymotivation is uitgegroeid tot een bedrijf, waarmee ze 

tegenwoordig vooral anderen motiveert. “Ik krijg zó veel reacties 

van vrouwen. Ze schrijven dat ze 26 kilo zijn afgevallen, of dat ik 

hun leven heb veranderd. Dat ze zich eindelijk weer goed voelen. 

Soms word ik er emotioneel van.” 

Fajah kent geen schaamte. Moet ze haar haren afknippen omdat ze 

afbreken door het vele blonderen? Hup, huilend op Snapchat. Lek

kende borstimplantaten die vervangen moeten worden: delen die 

foto’s. In Killerbody dieet staan foto’s van een hoogzwangere Fajah 

in bad, maar ook van haar vroegere billen in een roze bikinibroekje: 

een en al cellulitis. Ze post foto’s van zichzelf in sexy poses en 

plaatste een naaktselfie waarop ze bakkenvol commentaar kreeg. 

Mensen vinden dat haar kinderen tegen haar 

in bescherming moeten worden genomen, denken dat alles haar 

komt aanwaaien (‘Als ik de hele dag niets te doen had, zou ik ook 

zo’n lichaam hebben’) of vinden haar goedkoop en ordinair. 

Het raakt Fajah niet. “Mijn kinderen zijn gewoon blij met me. Tien 

jaar geleden kon ik wakker liggen van een negatieve reactie. Nu 

denk ik: dit is wie ik ben, ik ga me niet anders voordoen. Als het je 

niet bevalt, volg je maar een ander Instagramaccount. Ik ben eerlijk 

over alles. Dat is ook mijn kracht. Ik schrijf over iets omdat ik daarin 

geloof en het voor mij werkt.” Met haar kinderen houdt ze wel reke

ning in wat ze wel of niet laat zien. “Ik ga echt niet in de Playboy.”

Relaxen, lummelen, niksen: het zijn geen woorden die in Fajahs 

 vocabulaire voorkomen. Elke morgen staat ze om zes uur op, en 

vier keer in de week zwoegt ze van zeven tot acht uur ’s ochtends in 

de sportschool, terwijl zestienjarige Irem op haar achtjarige broertje 

Shai past. Daarna breng ze Shai naar school en gaat ze aan de slag. 

Ze werkt aan haar boek, tracks en videoclips, en aan haar huid

verzorgingslijn Fajah Skin Care die binnenkort uitkomt. 

De afgelopen maanden was ze thuis veel te vaak bezig met haar 

telefoon en laptop. Dan riep Shai: “Zit je nou alwéér op je telefoon?” 

“Hij begrijpt niet waarom hij niet met zijn telefoon aan tafel mag, 

en ik soms een mailtje moet versturen.” Maar, zegt ze: “Ik ben een 

alleen staande moeder, moet mijn hoofd boven water houden. Dat 

kun je veroordelen, maar ja. Van de week zat ik in het vliegtuig naar 

 Curaçao omdat ik daar moest draaien als dj, en dan staan er berichten 

op social media: ‘Ga je alweer zonder je kinderen met vakantie?’”

Shai gaat twee keer per week naar de bso, op dinsdag haalt ze hem 

                                                   Ze komt haar kantoor binnen 

gerend. Stoere ringen om haar vingers, smartphone tegen haar oor, 

zakjes met eten voor tussen de middag in haar hand. Tachtig gram 

rijst en honderd gram gesmoorde kip. Koud, met een snufje ker

rie erover voor de smaak. Afgelopen weekend heeft ze de nodige 

wodka’s gedronken, en tijdens het interview ‘zondigt’ ze met twee 

cappuccino’s. “De komende maand houd ik me echter weer aan een 

strikt dieet. Ik was met mijn zoon Shai op het strand, en ik voelde de 

blikken. Er is altijd de druk er strak uit te zien.” 

Dat is niet zo gek: Fajahs boek Killerbody dieet kwam in 

één klap binnen op 1 en staat daar nu al een paar weken. Meer dan 

125.000 mensen volgen haar op Instagram. Dan wil je niet met een 

flubbertje op je buik over het strand lopen.

Die druk is ook precies wat ze nodig had om haar killerbody te be

reiken. Vier jaar geleden deed Fajah mee aan Expeditie Robinson. Ze 

kwam terug met een eetstoornis. Of, zoals haar vriendin Raquel het 

verwoordt: ze was compleet koekoek met eten. “Ze bakte  midden 

in de nacht taarten en at hele pakken hagelslag.” Fajah: “Vijf weken 

lang had ik vrijwel niets gegeten. Nu kon ik niet meer kiezen. Een 

croissantje, een muffin of een ei voor het ontbijt – ik nam het alle

maal.” Toen ze ging trainen voor een marathon, werden haar billen 

en benen blubberig. “Ik at veel sojaproducten omdat ik dacht dat 

dat gezond was, maar ze stimuleren de aanmaak van oestrogenen, 

waardoor je cellulitis krijgt. En als je aan duurloop doet, maakt je 

lichaam stresshormonen aan. Die zorgen ook voor vetopslag.”

Doodongelukkig was Fajah met haar 

lichaam. In bikini durfde ze niet meer. Ze trainde met een personal 

trainer, deed aan boxen, kickfun, bootcamp, crossfit, krachttraining. 

Van alles probeerde ze, maar resultaat bleef uit. Ze was ongeduldig, 

en had tussendoor weer vreetbuien. Ze startte het Instagramaccount 

Mykillerbodymotivation. Puur voor zichzelf, als stok achter de deur. 

Ze postte een ‘voorfoto’ – met die slappe billen – en deelde foto’s >

z
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zelf uit school en elke woensdag doen ze samen iets leuks. In de 

weekenden, als Fajah optreedt als dj, is Shai bij zijn vader. Irem regelt 

het tegenwoordig zelf met haar vader. Ze ziet hem elke week. Mee 

naar tien minutengesprekken gaan de vaders van de kinderen niet. 

“Maar Irems vader helpt haar met haar huiswerk. Hij kan dat beter 

dan ik. Als ze veel moet leren, gaat ze vaak bij haar vader zitten, 

 lekker rustig. Bij mij is het een zoete inval met kinderen uit de buurt, 

vriendjes van Shai. ‘Heb je koekjes? Heb je limonade?’” 

Niet dat er veel te snoepen valt in huize 

Lourens. Frisdrank en snoep komt er niet in, soms haalt Fajah in het 

weekend chips of chocolade. De kinderen eten ’s avonds met Fajahs 

pot mee – momenteel kip of witvis met rijst en groenten. Ontbijten 

met een aloë verashotje en proteïnepannenkoekje doen ze dan weer 

niet. Ze eten gewoon een boterham met pindakaas en honing, of een 

beetje hagelslag. Maar goed, dat haar kinderen gaan snoepen, houdt 

Fajah niet tegen. “Irem is nu zestien. Vanmorgen vertrok ze voor een 

schoolreis naar Parijs, ze ging met drie zakken snoep en chips die 

bus in. Ik laat het los, wil er niet te veel over zeuren. Ik snap ook wel 

dat het moeilijk is als je een moeder hebt die altijd met eten bezig is. 

Maar dan moet ze niet bij mij komen zeuren dat ze een buikje heeft.” 

Ze is best streng. Gisteren moest Shai zijn werkstuk 

maken, over beroepen. “Vraagt hij: ‘Wat voor beroep heb jij, mam?’ 

‘Dj.’ ‘O, is dat een beroep?’ Daarna gaf ik hem de laptop: ‘Nu moet je 

in je eigen kamer beginnen met schrijven.’ Hij smeekte me: ‘Je móet 

me helpen!’ – maar dan ben ik onverbiddelijk: eerst ga je zelf aan de 

slag. Doorzettingsvermogen vind ik belangrijk.”

Irem en Shai helpen ook mee in huis. “Irem moet de was doen en 

elke dag de trap schoonmaken. Shai moet de kussens op de bank 

netjes leggen, als hij erop heeft gezeten. En zijn kleren opruimen, 

die gooit hij steeds op de grond. Vroeger had ik van die vriendjes 

die waren gepamperd door hun moeders, ze konden en deden niets, 

verschrikkelijk. Ik zeg altijd: we moeten het met z’n drieën doen, er 

komt niemand uit het plafond vallen die jullie troep opruimt.”

“Mam, ik vind het heel knap dat je een boek hebt geschreven terwijl 

je niet eens je school hebt afgemaakt”, zei Shai laatst tegen Fajah. 

Vond ze mooi, dat hij zoiets opmerkt. En het is waar: ze is dyslectisch, 

heeft haar school niet afgemaakt, en werd al op haar negentiende 

moeder. Maar ze heeft veel bereikt. Haar vriendin Raquel kent nie

mand die zo veel energie heeft als Fajah. Die zo dedicated is. “Als ze 

iets in haar hoofd heeft, gaat ze er vol voor.”

“Dat harde werken zat er al vroeg in”, zegt Fajah’s moeder. Ooit be

loofde haar – verder afwezige – vader haar een paard als ze een gratis 

stalling wist te regelen. Acht jaar was ze, en binnen een week had 

ze het voor elkaar. Alle weilanden rond AmsterdamNoord had ze 

afgefietst, iedere eigenaar had ze aangesproken, net zolang tot ze beet 

had. Daarmee werd paard Rocky een feit. Met diezelfde volhardend

heid regelde ze ook haar eerste rol in een soapserie. Haar moeder 

hielp haar met een filmpje maken, dat Fajah vervolgens zelf op de 

scooter naar Joop van den Ende bracht. “En vervolgens zes keer per 

dag bellen hè: ‘Daar ben ik weer. Heb je iets voor me?’” 

Sinds acht weken is Fajah single. De relatie met haar elf jaar jongere 

vriend Gijs liep op de klippen. Nooit eerder is ze zo lang alleen ge

weest, sinds ze op haar zestiende met de vader van Irem ging. “Voor 

het eerst in mijn leven durf ik te zeggen: laat relaties maar even zit

ten.” Pas nu ziet ze patronen. Hoe ze vooral zorgt voor die ander, zich 

druk maakt over zijn carrière, hoe hij een betere vader voor zijn kin

deren kan worden. Hoe onzeker mannen naast haar worden, zichzelf 

niet meer durven zijn. Maar ook: hoe ze, net als haar moeder, van 

de ene in de andere relatie rolde. “Húp, daar kregen we de volgende 

stiefvader. Dat was voor mij niet te bevatten, het was te veel. Ik was 

soms ook boos: heeft ze wéér een man nodig!” 

Haar laatste relatie heeft haar wakker geschud. 

“Vóór Gijs was ik met Melvin. Die relatie liep stuk omdat mijn kinde

ren hem niet mochten. Het ging gewoon niet. Ik dacht echt dat het 

met Gijs voor altijd was. Daarom heb ik hem ook in mijn leven met de 

kinderen toegelaten. Achteraf vind ik dat dom en naïef. Over waarom 

het uitging zeg ik liever niets, maar voorlopig wil ik geen man meer 

in mijn huis. Mijn kinderen zijn het belangrijkst.”

Volgens haar moeder moet Fajah ook nog leren haar emoties beter te 

beheersen. Vooral kwaadheid, agressie. “Als iemand haar pijn doet, 

kan ze over grenzen gaan.” Fajah: “Ik ben beschadigd. In eerdere 

relaties, maar ook door mijn jeugd. Dat heeft Gijs mij laten inzien. Als 

iemand mij triggert met iets kleins, krijgt hij zó’n berg ellende over >

‘Húp, kreeg   
ik weer een  

nieuwe stiefvader.     
Dat maakte me 
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‘ Ik zeg altijd: 
we moeten 
het samen 
doen, er komt 
niemand uit 
het plafond 
vallen die jullie 
troep opruimt’
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WIE Fajah Lourens (34), ondernemer en dj

MOEDER VAN Irem (16) en Shai (8)

SPEELDE in GTST, Costa!, Kees & Co, ShoufShouf! De serie

DEED MEE MET So you wanna be a popstar 2007, Expeditie Robinson 2012

COACHTE tienermoeder Romana in het tv-programma Vier handen op één buik 

HEEFT MEER DAN 125.000 VOLGERS op Mykillerbodymotivation

BOEK Killerbody dieet – slank in 12 weken (Kosmos € 20)

Fajah in het kort

zich heen, dan komen oude emoties naar boven. Gijs was de eerste 

man die rustig bleef: ‘Fajah, deze reactie is niet zo gezond.’ Nu zie 

ik dat ik eerst dat oude zeer moet verwerken. Ik praat een keer per 

maand met een homeopaat, en ben bij een bioresonantietherapeut.”

 

Zestien was Fajah toen ze het huis uit wilde. 

Een keuze waarin haar moeder haar steunde: “Ze was niet makke

lijk in die jaren.” Fajah: “Ik ben temperamentvol, mijn moeder is het 

tegenovergestelde. Ze wist niet waar ze het moest zoeken met mij.” 

Fajahs nam haar dochter als klein meisje al mee naar ashrams in India 

en Nederland. “Dat spirituele vond ik vroeger verschrikkelijk. Mijn 

moeder haalde me van school met belletjes om haar enkel en een 

stip op haar voorhoofd. Mijn aparte naam vond ik ook vreselijk. Een 

tijdlang noemde ik mijzelf Nicole, dat is mijn derde naam. Ik wilde uit 

een normáál gezin komen. Een boterham met pindakaas mee naar 

school, geen zuurdesem met appelstroop. Mijn moeder knipte ook 

mijn haar. Ik had een keer hoofdluis, en elk plukje haar waarin ze 

een eitje zag, knipte ze kort. Ik zag eruit als een patiënt.” Fajah haatte 

haar moeder in die tijd. Was boos, maakte ruzie. Nu weet ze dat die 

woede vooral met haar vader had te maken. 

“Mijn vader was de grote afwezige in mijn jeugd. Ik plaatste hem op 

een voetstuk: ‘Mijn vader heeft een mooie auto en hij danst.’ Op zijn 

zestiende was hij van Curaçao naar Nederland gekomen. Mijn pit 

en ondernemingslust heb ik van hem. Hij pakte van alles aan. Had 

 allerlei handeltjes, in oude munten, Boeddhabeelden, wat er maar 

voorbij kwam. Hij danste vaak in discotheek de IT en deed live seks

shows in de Casa Rosso. De zeldzame keer dat hij me kwam ophalen, 

nam hij me mee naar de Wallen. Ik vond het machtig interessant en 

stoer wat hij deed.”

Haar moeder zegt daarover: “De vaders van mijn andere kinderen 

kwamen hen regelmatig halen voor het weekend, maar voor Fajah 

kwam er niemand.” Fajah: “Mijn vader was er niet om boos op te wor

den, maar mijn móeder wel. Ik had woedeaanvallen. Schreeuwde, 

gooide dingen kapot. Van boven naar beneden, het hele huis door.”

Dat ze op haar achttiende zwanger werd van haar toenmalige vriend, 

was een bewuste keuze. “Ik wilde een gezin. Creëren wat ik thuis 

niet had.” Natuurlijk ging dat niet, zegt ze er achteraan. “Irems vader 

is Turks, we komen uit totaal verschillende culturen.” Nog voor Irem 

een jaar oud was, was de relatie voorbij. Moeilijk, ja. “Toch kon ik 

snel tegen mezelf zeggen: oké, het is niet gelukt, nu ga je knallen 

Fajah. Werken, geld verdienen, doorgaan.” Het is typerend voor haar 

leven, zegt ze. Het is altijd: vallen en opstaan. Niets gaat zonder slag 

of stoot.

Het is alweer vijftien jaar geleden dat haar vader stierf aan kanker. De 

laatste periode van zijn leven heeft ze intensief voor hem gezorgd. 

“Toen hij mij in paniek belde dat hij ziek was, vond ik dat ik er voor 

hem moest zijn. Het was heel zwaar. Hij wilde niet doodgaan, kon 

niet loslaten, en reageerde zich op mij af. Ik vroeg hem waarom hij 

geen goede vader voor mij was geweest. Hij vertelde dat hij was weg

gegeven door zijn eigen moeder. Zijn hele leven is hij verdrietig en 

boos geweest, haatdragend naar zijn moeder. Liefde geven: hij kon 

het gewoon niet.” 

Ze mist haar vader. Vorige week draaide Fajah 

op Curaçao, waar hij vandaan komt. “Ik weet zeker dat hij trots op 

me zou zijn geweest.” Ze begint te huilen: “Hij is vast met me aan het 

dansen daarboven.” Haar vader was trouwens ook van het spirituele. 

Hoewel ze daar vroeger een hekel aan had, heeft ze onlangs de god 

Shiva op haar arm laten tatoeëren. Als ze iets wil bereiken op werk

gebied, gaat ze het eerst visualiseren, precies zoals haar moeder haar 

heeft geleerd. En ze is net nog naar de Babaji ashram geweest, samen 

met haar moeder. ‘Twee dagen lang heb ik Aarti’s gezongen in de 

tempel. Ik vind het een fijne plek. Ontspannend.” Maar veel verder 

gaat haar zweverigheid niet. “Ik heb geen tijd om rijst te gooien voor 

een of andere vuurceremonie.” 

‘ Dat was dom 
 en naïef.
 Voorlopig komt 
 er geen man 
 meer in huis’
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