Omar Munie

donker verleden,
gouden toekomst
Stijlvol, chique en exclusief; dat zijn de tassen van de getalenteerde ontwerper Omar Munie
(1986). Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij al een keur aan belangrijke prijzen in de wacht
gesleept en mag hij tevens diverse prestigieuze titels aanvoeren. Overigens is dit niet alleen een
enorme prestatie vanwege zijn leeftijd, maar ook vanwege het feit dat Omar zijn bedrijf helemaal
zelf heeft opgebouwd. Navenant sprak hem over zijn Somalische achtergrond en hoe hij zich
vanuit het niets een weg naar de top vocht.
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een tas of ander accessoire. Om me bij
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ideale Munie-tas,” zegt hij stellig. “Ik

uit, maar voegt ook net dat beetje extra

dat ik het meeste plezier beleefde aan

mode

het maken van tassen; daar kan ik echt

3

Praktisch én
mooi
voortdurend zijn doelgroep in gedach-

“Omdat de trends snel wisselen,
streef ik naar tijdloze modellen
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ook riemen. Alle tassen en accessoires

Daarnaast zijn ook internationale be-

op zondagen tussen 13.00 en 15.00

worden met passie en liefde in zijn ate-
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Voor meer informatie over beide

5

Wereldwijd
geliefd

evenementen kunt u terecht op

Op 17 november opende hij zijn eigen

hij. “Alleen red ik het niet meer, daarom

nu is, ben ik ook zeer tevreden. Ik leef

www.omarmunie.com. Houd deze

winkel aan de Coolsingel 9 te Rotterdam:

heb ik tegenwoordig onder andere een

echt in een droom. En wat mij betreft,

website tevens goed in de gaten

de Omar Munie Flagship Store, waar-

adviseur en fotograaf in dienst. En na-
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bij burgemeester Ahmed Aboutaleb

tuurlijk een aantal externe mensen die

webshop!

aanwezig was om het lint door te knip-

de PR verzorgen.” Heeft hij überhaupt

Tekst: Patricia Pisters
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