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O My Bag's 1o Year Anniversary

Een leren tassenmerk lanceren dat duurzaam, fairtrade en tegelijkertijd stylish is? Good
luck with that. Toen O My Bag founder Paulien Wesselink in 2009 met haar missie begon,
hielden velen het niet voor mogelijk. Deze maand viert O My Bag alweer haar tienjarig
jubileum met een wel heel feestelijke mijlpaal: een fonkelnieuwe winkel in de Wolvenstraat,
in de iconische 9 Straatjes in Amsterdam.

Paulien Wesselink begon tien jaar geleden als een pionier in fair fashion met een reis naar
India met een missie die even simpel als ambitieus was: changing the world, one bag at a
time. Maar zo gemakkelijk bleek dat niet. Duurzame partners vinden bleek moeilijk. Terug
in Nederland haakte haar zakenpartner af, maar Paulien reisde terug naar India en zette
door. Ze sloeg de handen ineen met productiepartners die de makers van de tassen van
goede werkomstandigheden voorzien en ze ontdekte mogelijkheden voor
milieuvriendelijker gelooid leer. In de lente van 2011 lanceerde ze O My Bag op een
regenachtige avond in Amsterdam met vier leren ontwerpen en een canvas tas.

Paulien Wesselink: “Als het aankomt op succes is het verleidelijk om te focussen op de
feestelijke momenten. De momenten dat de champagne vloeit, de goody bags glanzen en
het confettikanon knalt, maar daarbij vergeten we soms dat de momenten van twijfel en
tegenslag misschien nog wel belangrijker zijn. Het is het doorzettingsvermogen dat we
tonen. En geloof me, de reis van het oprichten van O My Bag was vol van dit soort
momenten. Momenten die me uiteindelijk nog trotser maken op wat we hebben bereikt.”

Tien jaar na die eerste reis naar India zijn de tassen van O My Bag niet meer weg te
denken uit het straatbeeld. Het assortiment groeide van vijf naar meer dan honderd tijdloze
ontwerpen. O My Bag ontwikkelde zich in de tussentijd van een ambitieuze nieuwkomer tot
een internationaal fair fashion-merk met 18 medewerkers en 220 verkooppunten, verspreid
over 21 landen. Over de hele wereld bleken tassenliefhebbers te verlangen naar een tas
die niet alleen mooi is, maar de wereld ook een beetje beter maakt.

De komende jaren gaat O My Bag doen wat nodig is om het toonaangevendste fair
fashion-merk van de wereld te worden. Met het reduceren van de eigen footprint, het nog
verder verbeteren van de supply chain en een toegewijde focus op women empowerment
wil O My Bag in 2030 meer dan honderdduizend levens positief beïnvloed hebben. Ook
werkt O My Bag sinds kort met een nieuw soort vegan leer, gemaakt van de schil van
appels. Aan het einde van de zomer zullen de eerste ontwerpen van apple leather in de
winkel liggen.

Tijdens de feestelijke opening van de nieuwe winkel op 9 september heft O My Bag graag
het glas met jullie, op het verleden en op de toekomst. Paulien Wesselink: “Laten we
proosten op afgelopen tien jaar en op het voorzetten van de missie waarmee het allemaal
begon: changing the world, one bag at a time. We weten inmiddels dat het mogelijk is. Op
naar de volgende 10!”

Waar? Wolvenstraat 15, 1016 EM Amsterdam

Wanneer: Maandag tot Zaterdag 10-18, Zondag 11-17

In 2010 werd het Amsterdamse merk O My Bag opgericht door Paulien Wesselink met de overtuiging dat
mooi design, eerlijke productie en duurzaamheid prima hand in hand kunnen gaan. Deze drie pilaren
hebben ervoor gezorgd dat O My Bag is uitgegroeid tot één van de meest toonaangevende tassen en

accessoirelabels in haar genre.

Meer weten over O My Bag, of geïnteresseerd in een samenwerking, of interview met oprichtster en CEO
Paulien? We delen graag ons verhaal. Feel free to get in touch!
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