JEWELSTYLING
DROMEN, DURVEN,
DOEN EN LIEFDE
By EVE DAENEN

Na het succes van InterieurStyling pakt selfmade onderneemster Mieke Van Beersel uit met JewelStyling. Haar
nieuwe missie is high-end juwelen met een eigen verhaal
creëren. Zelf vertelt ze een verhaal van dankbaarheid en
geluk, van kansen pakken en doorzetten.
EEN VLEUGJE EXOTISCHE MAGIE
“Durf te dromen, laat je meeslepen door de betovering van het moment
en maak je dromen waar.” Mieke voegt de daad bij het woord. De liefde
achterna, brengt ze heel wat tijd door in het exotische Oman waar haar
partner werkt. In een zaak gespecialiseerd in edelstenen ontdekt ze
betoverende kleurstenen. De rauwe sierlijkheid van een diepblauwe
saffier of een fuchsia sterrubeliet en hun symboliek spreken tot

haar verbeelding. “In gedachten
zag ik mezelf deze stenen dragen.
Ik maakte een schets, trok mijn stoute schoenen aan en legde
contacten met handelaars en een ervaren edelsmid. Mijn eerste creatie was geboren en de eerste steen voor JewelStyling was gelegd”, lacht
Mieke. “Een zaak uit de grond stampen vraagt moed en doorzettingsvermogen. Mijn liefde voor design en schoonheid is mijn drijfveer.”
EXCLUSIEF KARAKTER
JewelStyling staat voor exclusiviteit, beleving en onderscheiding.
Zuivere materialen zoals 18 karaat goud, kwalitatieve kleurstenen uit
Oman, parels en diamanten zijn de basis voor een authentiek handgemaakt juweel. Maar ook oud goud en eigen juwelen kunnen in een
nieuwe creatie verwerkt worden.

“Een exclusief juweel straalt de persoonlijkheid en de stijl van de drager uit. De betrokkenheid van de klant staat
centraal. Bij een eerste kennismaking verken ik de verlangens,
verwachtingen en het budget. Nadien zoek ik de gepaste steen of
parel en werk ik een 3D ontwerp uit. Zo krijgt de klant een concreet
beeld én de mogelijkheid tot het geven van feedback. “De mens achter
het juweel boeit mij en verdient een plaats in het proces”.
DE KRACHT VAN HET MOMENT
De emotionele waarde van een juweel spreekt boekdelen. 0orbellen,
manchetknopen of ringen, hangers of armbanden voor jezelf of een
bijzonder iemand beloven het plezier van discrete luxe. JewelSyling
tekent luxueuze eenvoud die de magie van het moment vastlegt. “Als
het licht op mijn sterrubeliet valt en een fonkeling verspreidt ervaar ik
nog steeds de belofte van een nieuwe kans. Als juweelstyliste wil ik
mensen laten ervaren hoe waardevol ze zijn. Op bijzondere momenten
kreeg mijn moeder een juweel van mijn vader. Ik koester deze momenten. Het zijn krachtige herinneringen met een mooie boodschap.
In een uniek juweel draag je een stukje geluk.”
CREATIEVE ERFENIS
“Mijn meter is 83 en ontwerpt nog steeds juwelen. Als klein meisje was ik
gefascineerd door haar precisie en haar kunstzinnige creaties. Ze is mijn
creatieve voorbeeld. Ook ik streef ernaar om de natuurlijke schoonheid
van de drager te accentueren. De kleur van de ogen, de vorm van het
gezicht en de lichaamsbouw spelen mee in de vorm- en kleurkeuze.
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Het gevoel voor esthetiek, verhoudingen en compositie heb ik van haar
én van mijn vader geërfd.” glimlacht Mieke bescheiden. “Al van kinds
af aan ben ik gepassioneerd door interieurvormgeving en architectuur.
Ik verslond toonaangevende magazines en waar het mocht en kon decoreerde ik de boel.”
Toch duurde het even voor Mieke met haar styling talenten professioneel naar buiten treedt. Na een 20-jarige loopbaan in het onderwijs
gooit ze het roer om en maakt ze van haar passie haar beroep. In 2015
richt ze InterieurStyling op en 5 jaar later JewelStyling.
DE FILOSOFIE VAN LUXE
“Luxe associeer ik met vrijheden en kansen. Levenservaringen hebben
mij veerkracht gegeven. Het zijn voor mij dankbare lessen. Ik durf nu
kiezen voor mijn eigen geluk en neem de tijd die nodig is om te realiseren wat voor mij is weggelegd. Het is een kwestie van je gevoel volgen
en zorgvuldig keuzes nastreven.”
JewelStyling vertaalt deze filosofie in selectieve materialen, tijdloze
ontwerpen en handgemaakte creaties. Want in een snel evoluerende
wereld is het een luxe om het moment te koesteren.
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