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The best stores sell a way of life

“Building a conscious generation, one soul at a time”, lazen we
op de Instagram van kunstenares Myrthe Oostenbach (24). We
wisten meteen dat we ons over gelijkgestemdheid geen zorgen
hoefden te maken. Op de cover vind je de prachtige limited
edition print “Wild heart” die Myrthe speciaal voor Soulstores
schilderde.
Ha Myrthe, hoe zou je jouw werk zelf het beste omschrijven?
“Organisch, intuïtief en vrouwelijk. In mijn werken staat de vrouw eigenlijk altijd
centraal. Sterke vrouwen die niet bang zijn om hun kwetsbaarheid te laten zien;
vrouwen waar je naar kunt blijven kijken. De oplettende kijker zal een voorliefde
ontdekken voor Afrikaanse vrouwen. Hun gelaat en ranke lichaamsbouw staan
voor mij symbool voor kracht en kwetsbaarheid.”
Wat is jouw missie met je werk?
“Mijn missie is om mensen te inspireren en aan te moedigen meer in contact te
staan met zichzelf, met elkaar en met de wereld om hen heen. Voor mij gaat
het erom dat je helemaal omarmt wie je bent. Zo vind ik dat vrouwen mogen
omarmen dat ze verschillende archetypes zijn. We hebben allemaal het kwetsbare
kind, de sensuele vrouw, de zorgzame moeder en de creatieve geest in ons. Juist
die diversiteit maakt je een rijk mens. In mijn werk ligt het focuspunt dan ook op
de vrouw en dan met name in haar krachtige houding en uiterlijke kenmerken die
haar kracht versterken, zoals het haar.”
Voor Soulstores creëerde je de print Wild Heart. Hoe zien we jouw stijl hierin
terug?
“De samenwerking met Soul Stores was een verademing! Het proces was een fijne
uitwisseling van inspiratie en ruimte om te creëren. Mijn stijl ligt heel dicht bij die
van Soulstores, dus de print is een afspiegeling van zachte vrouwelijkheid, krachtige
natuur en eenheid geworden. Het hartvormige blad staat symbool voor de liefde
en bezieling van waaruit de vrouw leeft. En de inktvlekken zijn een knipoog naar
het logo van Soulstores en naar ongerepte schoonheid.”
In samenwerking met Soulstores creëerde Myrthe Oostenbach de limited edition print wild heart.
Lees het volledige interview met Myrthe Oostenbach op www.soulstores.com. Wil je de print zelf
ook graag hebben? Mail ons op hallo@soulstores.com.
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Een soul store is een winkel waar je blij van wordt.
Waar de eigenaar nog achter de toonbank staat.
Waar je nog begroet wordt als je binnenkomt. En
waar je bijzondere, unieke producten tegenkomt
waar met hart en ziel aan is gewerkt. Deze
winkels streven niet alleen een commercieel doel
na, maar ook een maatschappelijk doel.
Het online magazine Soulstores.com is ontstaan
vanuit de behoeften om de verhalen van
bezielende winkeleigenaren en creatieve makers
te delen met gelijkgestemden. Mannen en
vrouwen die zich bewust zijn van wat ze kopen,
zich willen onderscheiden van de massa, en die
gaan voor kwaliteit in plaats van kwantiteit.
Op soulstores.com lees je over bijzondere winkels
en merken met aandacht voor vakmanschap,
de maker achter het product, een duurzame
productie, en een bewuste manier van leven. In
de vorm van unieke content, altijd kwalitatief
en zowel inhoudelijk als visueel sterk. Want wij
geloven erin dat het de verhalen zijn die een
product waarde geven. En dit zijn de verhalen die
wij graag vertellen.

Source: pinterest

SOULSTORES X MYRTHE OOSTENBACH

Drie vragen aan:
Myrthe Oostenbach

VOORWOORD

“Omdat dingen mooier
zijn als je weet waar ze
vandaan komen, een
welkom zoveel meer
zegt wanneer je wordt
begroet, en producten
meer waarde krijgen
wanneer er met hart
en ziel aan is gewerkt”
- soulstores.com
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TREND
SUSTAINISM

Sustainism: de definitie
Sustainism is een beweging in een netwerkstructuur
met de bewuste consument als haar ambassadeur.
De beweging is wereldwijd voelbaar, maar verankerd
in lokale ondernemingen. Dit samenhangend
perspectief op de wereld is gericht op het tot
stand brengen van duurzame oplossingen voor
toekomstige generaties, het behoud van de
aarde en het vervullen van de basisbehoeften en
zelfredzaamheid van de mens.
Van individualisering naar communities
Niet alleen onze waarden als consument veranderen,
maar ook die van onze eigen maatschappij. We
verschuiven stukje bij beetje van een hiërarchische
cultuur naar een netwerkstructuur die vooral
gebaseerd is op het delen van goederen, diensten,
kennis en kunde. Iets wat inmiddels beter bekend is
als de deeleconomie. Dankzij het internet hebben
we vrije toegang tot informatie en staan we meer
in verbinding met elkaar dan ooit tevoren. Aan de
periode van individualisering komt langzamerhand
een einde. We gaan een nieuw tijdperk in dat
gebouwd is op communities.

De bewuste consument
Wie goed oplet, ziet dit al een tijdje gebeuren.
We zien onze positie als consument steeds
minder als een commercieel goed en steeds
meer als een tool om te investeren in bedrijven
die sociaal- en milieubewust handelen. De
bewuste consument koopt niet meer om te
bezitten, maar om zijn of haar stem te laten
horen. Onze rol hierin krijgt hierdoor meer een
ethische invulling waarin we met elkaar streven
naar een eerlijkere verhouding binnen de
maatschappij en de wereld.
Diversiteit als bindende factor
Aandacht voor diversiteit is onlosmakelijk
verbonden met Sustainism. Om samen tot
een nieuwe wereld te komen, zullen we anders
tegen het begrip diversiteit aan moeten kijken
en elkaars verschillen moeten accepteren en
respecteren. Waar voorheen een minderheid
aan het woord was, spreken we nu vanuit
een community. Het besef groeit dat het
behoud van de aarde voorbij gaat aan sociale,
economische en politieke verschillen.
Lees het volledige trendartikel over sustaism op
soulstores.com

EVERY TIME YOU SPEND MONEY
YOU ARE CASTING A VOTE FOR
THE WORLD YOU WANT
- Anne Lappé
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D E N I E U W E B E W EG I N G VA N O N Z E T I J D

Je zoekt vaker naar de herkomst van een product, bent je bewuster
van je carbon footprint en streeft een levensstijl na waarin je meer
kunt doen met minder. Herkenbaar? Dan ben je niet alleen. Er is een
beweging gaande waarin we ons steeds collectiever inzetten voor het
behoud van onze aarde. Maak kennis met Sustainism.
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Wie is de soul achter Soulstores?
An interview with
Talita Kalloe

What’s your soulstory? Tja, als je de vraag aan een ander stelt, mag je ‘m
ook terug verwachten. Soulstores’ Maysa interviewt Talita Kalloe - oprichtster
van soulstores.com. Over het ontstaan van het online magazine, over haar
duurzame missie en over de definitie van soul stores.
Wie is Talita Kalloe en wat doet ze in haar dagelijks leven?
“In mijn dagelijks leven ben ik freelance journalist en copywriter. Ik schrijf onder
andere voor vakbladen in de retail en ik help bedrijven met het optekenen van
hun merkverhaal en (online) profilering. Vorig jaar richtte ik soulstores.com
op uit mijn persoonlijke liefde voor stijlvolle duurzame producten en creatief
ondernemerschap. Het is mijn “kindje” waar ik al mijn ideeën en creativiteit in kwijt
kan. Daar kom ik iedere ochtend mijn bed voor uit.”
Hoe is het idee voor Soulstores ontstaan?
“Vier jaar geleden werkte ik voor een retailmagazine. Ik bezocht toen veel
binnensteden voor interviews met zelfstandige winkeliers. Tijdens die bezoeken
zag ik steeds vaker een nieuw type winkel ontstaan die we nu kennen als
conceptstores. Ik ontdekte dat deze winkels anders waren dan we tot dan toe
hadden gezien en wilde dolgraag die verhalen delen. Daarom richtte ik uit mijn
persoonlijke liefde voor deze winkels vorig jaar het online magazine Soulstores.com
op.”
Hoe is de naam Soulstores ontstaan?
“Het is letterlijk aan de keukentafel ontstaan met één van mijn beste vriendinnen
- Annemarie Westen. Ik dacht veel na over welke elementen symbool staan voor
wie ik ben en wat ik doe. De woorden “winkels”, “storytelling” en “liefde” kwamen
al gauw naar boven. We kwamen op “soul stories” en vanaf dat punt was het
slechts een kleine sprong naar Soulstores. Annemarie heeft me zo goed geholpen
met alles. Het ontwerp van mijn huisstijl komt van haar hand. En het logo heeft
een goede vriend van mij ontworpen. Zij kennen mij als geen ander. Dankbaar met
zulke liefdevolle mensen om mij heen.”
Soulstores wekt de associatie met winkels, maar je schrijft ook over merken.
Vanwaar die tweedeling?
“Een winkel kan niet bestaan zonder merken, en een merk vaak ook niet zonder
een bezielende ondernemer die het verhaal in zijn persoonlijk stijl kan overbrengen
naar de consument. Daarom belicht ik allebei de kanten. De merken die ik
uitlicht zijn onafhankelijk en produceren vaak in kleine oplages met oog voor
duurzaamheid. Bovendien is het ook mijn persoonlijke aﬃniteit. Ik heb altijd al
genoten van mode en mooie spullen. Maar ik geniet er nog meer van als er een
diepere betekenis achter zit.”

Er zijn meerdere blogs die schrijven over winkels en
producten. Wat maakt soulstores.com daarin anders
dan de rest?
“Veel blogs schrijven over winkels en merken om
bijvoorbeeld een hotspot te belichten of een product te
reviewen. Ik ga echter altijd op zoek naar een diepere
laag: het verhaal achter een winkel of merk. Ieder
artikel op soulstores is dan ook altijd gebaseerd op
een persoonlijk interview met de eigenaar of maker.
Daarnaast schrijf ik over trends en maatschappelijke
ontwikkelingen voor de context rondom het
bestaansrecht van deze winkels en merken. De content
die ik maak is doordacht, maar ook intuïtief. Soulstores
is mijn kleine stukje internet waarin ik mijn positieve visie
op de wereld met liefde deel met gelijkgestemden. ”
Op Soulstores.com vind je niet alleen reportages van de mooiste
soulstores, maar ook verhalen van creatieve ondernemers die
bijdragen aan een bewuste, duurzame en stijlvolle levensstijl. Ben jij
een winkel of merk die helemaal past bij onze missie en wil je met
ons samenwerken? Stuur een e-mail naar hallo@soulstores.com.
We vertellen je graag over de mogelijkheden.

Wat betekent duurzaamheid voor jou?
“Voor mij betekent het dat je bewust bent van jouw eigen ecologische footprint.
Dit betekent niet dat je ineens vol overtuiging veganistisch moet zijn en alleen
maar organic cotton moet kopen. Dat lukt mij ook niet altijd. Het belangrijkste
vind ik dat je je bewust bent van wat je koopt en wat je weggooit. Ik probeer zelf
vooral te investeren in kwalitatieve producten die een leven lang meegaan, of in
producten waarmee ik iets positiefs kan bijdragen voor een ander.”
Waar staat Soulstores voor?
“Met de naam Soulstores wil ik een standaard creëren voor een specifieke
type winkel die we naar mijn idee vandaag de dag hard nodig hebben. Soul
stores handelen niet alleen vanuit een winstoogmerk, maar vanuit een groter
maatschappelijk doel. Dit zijn winkels waar de hart en ziel van de eigenaar vanaf
spat. In dit soort winkels vind je vaak producten die je soms nergens anders
vindt en waar de eigenaar stad en land voor heeft afgereisd. En het zijn juist die
verhalen die zowel het product als de winkel zelf waarde geven.”
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M A D E W I T H LO V E BY: Talita Kalloe - Maysa de Vries - Anouk van Raak - Myrthe Oostenbach

soul stores

We love to hear your soulstory.
hallo@soulstores.com | www.soulstores.com | instagram: @soulstores | facebook: @soulstores

