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Romy Boerman lanceert met Bo & Do
fashionable en betaalbare juwelen

BETOVERENDE JUWELEN
UIT DE NATUUR
Aangevuld met Romy’s gevoel voor mode en trends vormen
ze een superteam. Het eerste ontwerp, een elegant blad, was
de start van een reeks mooie juwelen. Zowel kettingen als
oorbellen, armbanden en ringen.

Bo

& Do, voorheen gekend
onder Shine Jewels, is een origineel
juwelenconcept bedacht door Romy
Boerman. Romy is een fashionista
in hart en nieren en heeft zelf ook
een verleden als model, wat me niet
verwondert, want deze vrouw heeft
inderdaad een prachtige look en
uitstraling. Het idee om Bo & Do op te
starten kwam er omdat Romy persoonlijk
vond dat er te weinig betaalbare juwelen
op de markt waren. Haar doel is dan
ook het ontwerpen en creëren van pure,
fashionable en betaalbare juwelen.
Enkele jaren geleden besliste Romy om
haar creatieve geest te voeden en startte
ze een opleiding als goudsmid in de
Nijverheidsschool te Antwerpen. Na de
eerste twee jaar voelde ze zich klaar om
de opleiding te stoppen en te beginnen
met de uitvoering. De hobby begon
stilaan uit de hand te lopen en zo kocht
Romy de nodige materialen en richtte
ze bij haar thuis een atelier in. Even
later werd het concept nog krachtiger en
kwam Romy bij Filon D’or terecht, een
edelsmederij in Zuidzande.
Bij Filon D’or kan je trouwens
terecht voor reparaties en exclusieve
maatwerken, zowel met goud, zilver,
diamant en platina. Het klikte meteen
met de zaakvoerders Allette Dorland en
Flores Puype. Dit koppel heeft al jaren
ervaring in het vervaardigen van juwelen.
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De focus van de juwelenlijnen ligt voornamelijk in natuur
elementen, omdat dit team ook graag stil staat bij de
basics van ons bestaan. Romy refereert als voorbeeld naar
Kopenhagen, waar ze een tijdje geleden ging genieten van
een deugddoende vakantie. Ze constateerde al snel dat er
ginder al veel langer een biologische en organische voorkeur
is qua mode, levensstijl en design. Iets waar, mijn inziens,
de meeste landen ook beter snel in zouden volgen.
De voorbeelden worden concreter als ik enkele ontwerpen
voor de neus krijg. Bladeren, takken, schelpjes,
wensbeentjes, ‘helikopterblaadjes’, … allemaal prachtige
juwelen die lijken alsof ze letterlijk uit de natuur geplukt of
opgeraapt werden in een zilver- of goudkleur. En dat is ook
het prachtige aan Bo & Do, er wordt bewust voor gekozen
om de echtheid van de inspiratiebronnen zoveel mogelijk
te behouden. Bijvoorbeeld de nerven van een blad worden
ook verwerkt in het juweel, dus geen gepolijste en effen
oppervlaktes die de echtheid van het item verloren
doen gaan.
Flores en Allette van Filon D’or vertellen een grappige
anekdote over de zoektocht naar een voorbeeld voor het
ontwerp van het wensbeentje: ‘Allette heeft een paar
kippen ontleed voor we het perfecte wensbeentje vonden,
uiteindelijk bleek een piepkuiken het mooiste wensbeentje
te hebben.’ En dat blijkt ook volgens hun werkwijze, van
elk ontwerp worden prototypes gemaakt. Met behulp van
zelfgemaakte mallen worden wasmodellen gemaakt en dan
pas begint het afgieten, met als resultaat gedetailleerde en
‘levende’ juwelen.
Kwaliteit primeert. Het zilver en verguld zilver zijn de
grondstoffen van de creaties, maar indien gewenst kunnen
de ontwerpen in goud versierd of gemaakt worden. Als ik
tenslotte aan Romy vraag welke BV zij zou willen dat haar
juwelen zou dragen, antwoordt ze: ‘Absoluut Axelle Red.
Die vrouw heeft zo’n mooie stijl qua kleding en
een superuitstraling.’
Wenst u de juwelen zelf te bekijken en/of te kopen?
surf naar www.bo-do.be. of ga ze bekijken bij seven,
strandstraat 7 in Knokke. een dagje Brugge? ook
boetiek Dame De Pique heeft een mooie collectie:
Noordzandstraat 16a in Brugge.

bo-do.be
a collectors item
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