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KAPPER ORGANISEERT LESSEN HAARTOOI VOOR TRANSGENDERS

"Ladyboys weer eigenwaarde geven"

Peter Platel gaat geld inzamelen om kappers- en visagielessen voor transgenders in Nepal te organiseren. - Foto Klaas De Scheirder

Over een week is het weer zover: dan wordt over heel Vlaanderen weer massaal geld ingezameld voor goede doelen tijdens

Music for Life. Meer dan 860 goede doelen registreerden zich. Een van hen is het niet zo alledaagse Make Up 2 Make Up, de vzw

van kapper Peter Platel. Hij zamelt geld in om kappers- en visagielessen voor transgenders in Nepal te organiseren.

MARIKE GOOSSENS

Een kleine maand geleden trok Peter Platel - de kapper uit het tv-programma 'De Heren Maken De Man' - samen met een collega al voor

de vijfde keer naar Kathmandu in Nepal. Daar geeft hij met zijn vzw Make Up 2 Make Up een stoomcursus haartooi en make-up aan

'ladyboys' (mannen die zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken vertonen). Velen onder hen zijn actief in de prostitutie en

Plattel wil hen laten kennismaken met andere toekomstperspectieven. "Toen ik in 2008 ginds was, werd ik geconfronteerd met het trieste

lot van transgenders", zegt de man achter de bekende zaken 'De Wakko Kapper'. "In Nepal bestaat er in de wet wel zoiets als een 'derde

geslacht', maar in de praktijk vallen die mensen vaak buiten de maatschappij. Velen hebben geen contact meer met hun familie en leven in

extreme armoede, de keuze voor het snelle geld in de prostitutie is vaak hun enige optie."

Terug in België zamelde Peter make-up en kappersmateriaal in. "Ik trok opnieuw naar Nepal met meer dan 40 kilo schmink en plannen

voor mijn make-up- en kapperslessen." Eens in Kathmandu bleek dat logistiek moeilijker dan verwacht, maar zijn groepje leerlingen

groeide na een paar dagen al snel aan tot 30 enthousiaste ladyboys.

Ideaal scenario

"Het ideale scenario is dat de transgenders na onze basislessen verdergaan als make- upartiest of kapper en uit de prostitutie kunnen

stappen", klinkt het. "Er zijn zelfs succesverhalen van ladyboys die dankzij ons bekend zijn in het hele land als model. Maar het

belangrijkste is dat we hen helpen om hun zelfvertrouwen weer op te bouwen." Ondertussen gaat Peter één keer per jaar naar

Kathmandu. "We leven momenteel van impulsacties en moeten sparen tot we genoeg geld hebben", vertelt hij. Maar er is meer. "We

hebben ons project uitgebreid. Make Up 2 Make Up richt zich ook niet meer alleen tot transgenders, maar naar de hele lesbische en

homogemeenschap in Nepal. "Momenteel werken we met een vaste kracht die ons project in Nepal draaiende houdt. Het zou mooi zijn als

we twee keer per jaar mensen naar Nepal kunnen sturen om lessen te geven." Om Make Up 2 Make Up te steunen organiseert Royal

Yoga tien yogalessen, op donderdag 18/12 en op dinsdag 23/12. Deelnemers doneren een bedrag naar keuze. Info: www.royalyoga.be. Je

kan natuurlijk ook zelf nog een actie opzetten voor dit goede doel via musicforlife.be.


