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Sisters is een betaalbare, vintage dameskledingwinkel in 

het centrum van Utrecht. Tweedehandskleding en vintage 

worden steeds hipper en dat is goed. De kledingindustrie 

is namelijk een van de grootste vervuilers op aarde. Door 

het hergebruik van kleding wordt een steentje bijgedragen 

om deze vervuiling te verminderen. Daarbij is het 

voordeliger voor de portemonnee. 

Dat het tweedehandsshoppen nog steeds wordt ontdekt, 
merken wij regelmatig aan klanten die zeggen dat het de 
eerste keer is dat ze iets in een winkel zoals van ons kopen.  
Ze reageren vaak verbaasd: ‘Het ziet er nog zo goed uit, net 
nieuw!‘ ‘Welkom in onze wereld,‘ zeg ik dan enthousiast. 

Contact met de klanten
Sisters heeft een veelzijdige collectie. Van trendy tot luxe-
merken, van schoenen tot tassen en sieraden. Maar Sisters  
is meer dan een winkel voor leuke items: we verzorgen ook 
kleur- en stylingworkshops. Maar bovenal heeft Sisters een 
bepaalde sfeer waardoor een simpele vraag tot een heel 
gesprek kan leiden. Er worden grappige, lieve, informatieve 
maar ook emotionele verhalen met ons gedeeld. Bijvoorbeeld 
een vrouw die met haar dochter kwam shoppen. De dochter 
vertelde dat ze ongeneeslijk ziek was. Ze kocht een trui, 
excuseerde zich voor het delen van haar klachten en beloofde 
dat ze zou genieten van haar aankoop. Of neem Bep, een  
van onze oudste klanten. Eens in de zoveel tijd komt ze langs, 
drinkt gezellig een kopje thee, praat ons bij en past kleding. 
Een uitje voor haar en een bevestiging voor ons dat het goed 
met haar gaat. Ook zijn er veel klanten die even binnenkomen 
om naar ons te vragen, of om ons te updaten over hoe het met 
henzelf gaat. En klanten die even komen vertellen  
hoeveel plezier ze hebben van het kledingstuk dat ze bij  
ons hebben gekocht. 

Veel gehoorde reactie: 
‘ Het ziet er nog zo goed  
uit, net nieuw!‘

 
‘Sister‘gemeenschap
De naam Sisters is ontstaan doordat mijn zus, Simat, en ik 
samen het bedrijf zijn begonnen én omdat we een ‘sister‘ 
gemeenschap willen creëren, waarin enerzijds elke vrouw 
krachtig en uniek is en we anderzijds samen een eenheid 
vormen. Dit gevoel heerst in de winkel. Het komt bijvoorbeeld 
regelmatig voor dat vrouwen die elkaar niet kennen, elkaar 
adviezen geven wanneer ze aan het passen zijn. Wanneer twee 
klanten allebei het kledingstuk leuk vinden, offeren ze dat aan 
elkaar op: de ander mag het meenemen, want het staat haar 
nog mooier, of maakt haar nog blijer. 

Uitgekomen droom
Sisters is een uitgekomen droom. Als kind fantaseerde ik al 
van een eigen boetiek. Tweedehandskleding heb ik altijd leuk 
gevonden. Winkels afstruinen, van tevoren niet weten wat je 
tegen zult komen, nooit rekken vol met dezelfde kleding-
stukken in verschillende maten. Als je dan iets leuks vindt en 
het past, voelt het als een echte match. Dit fijne gevoel heb ik 
altijd gehad bij het shoppen in tweedehandswinkels en is wat 
ik in onze winkel probeer te creëren. Vijf jaar geleden, op mijn 
22e, ben ik met Sisters begonnen. Ontzettend jong, realiseer ik 
me nu. Maar de tijd is voorbijgevlogen. Dus ik hoop nog lang 
met Sisters te kunnen doorgaan. 

Sisters in 
Utrecht 
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Benieuwd naar een workshop en onze  
collectie? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, 
‘like‘ ons op facebook, maar kom vooral langs! 
Sisters, Oudegracht 224, hartje Utrecht. 




