Waarom deze naam?

“Lena is een pakkende meisjesnaam, afgeleid
van lenen. Dat is het grote verschil met onze
vroegere vintage winkel, die Doortje heette.
We verkopen nu geen kleding meer van twintig jaar oud, maar lenen nieuwe duurzame
fashion uit, zoals een bibliotheek boeken
uitleent. Heb je er genoeg van, dan breng ze je
terug.”

Wie zijn wij?

“Wij zijn mijn zus Diana en ik, afkomstig uit
een dorpje in Brabant. Sinds eind vorig jaar
hebben we ook een man aan boord, voor het
commerciële beleid. Voor Lena zijn we naar
Amsterdam verhuist, want naast de webshop
hebben we ook een fysieke winkel. Lena is daar
een bibliotheek op afspraak. Toen we begonnen waren we wereldwijd uniek. Het was voor
ons een heel avontuur.”

Wat maken wij?

Elisa Jansen

“Ik zeg altijd: deze hele bibliotheek is een
verlenging van je kledingkast. Net als in een
gewone bibliotheek betaal je voor de duur van
de lening en voor wat je leent. 100 punten is
1 euro per dag. Je kunt daar hele luxe fashion
voor uitzoeken, maar hier in Nederland is toch
een cultuur om in je spijkerbroek uit eten te
gaan. Daarom lenen we heel veel alledaagse
kleding uit. We hebben nu een community
opgebouwd van 1700 mensen die ooit iets bij
ons geleend hebben. Het is heel mooi om te
zien hoe onze leners feedback geven. Soms zijn
hele vriendinnengroepen lid van ons. Dan
herkent een lid op een feestje een jurk die zij al
eerder geleend had van ons, haha. We zien ook
aan de kleding die terugkomt waar zwakke
plekken zitten of slijtages ontstaan. Die geven
we door aan de duurzame labels waar we bij
inkopen. Zo kunnen zij hun product verbeteren. Kwaliteit is altijd het allerbelangrijkste.
Zara en H&M komen er bij ons niet in. We zijn
tegen die fast fashionindustrie. Door samen
dezelfde kleding te dragen wij allemaal bij aan
het verminderen van de berg met textiel die nu
in kasten hangt of snel wordt weggegooid. ”
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