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Letitia Vriesde begint eigen sportwinkel Legea
door Terence Oosterwolde
23/03/2009

Paramaribo -
Atletiekhinde Letitia van
Veen-Vriesde heeft
zaterdagmiddag in de Q
Mall haar eigen
sportwinkel, Legea,
geopend. Voor Vriesde
werd het een moment van
opluchting. “Het is
eindelijk zover. Een
beetje stress weg”, zegt
ze om er lachend aan toe
te voegen: “En nu hopen
dat ik mij eerste jaar mijn
overheadkosten eruit
haal, anders ga ik over de
kop. Maar daar ga ik niet
van uit.” De steun van
echtgenoot van Bas van
Veen is onontbeerlijk,
omdat Vriesde zich
honderd procent met haar stichting Letitia Vriesde Sportpromotie wil bezighouden.

“Maar er moet ook brood op tafel, dus dit is eigenlijk Bas zijn werk.” De zaak, die op de eerste
verdieping staat in unit 18, werd ingezegend door Lygia Vriesde,  de oudere zus van Letitia. Ze
riep Vriesde en haar echtgenoot, maar ook de andere aanwezigen op, geloof te hebben in
God. “Want geloof gaat je redden.” Met gewijd water besprenkelde ze daarna de unit.
   

dWT foto / Stefano Tull
Lygia Vriesde (l) zegent de sportwinkel Legea van haar jongere zus Letitia van Veen-
Vriesde (tweede vanuit rechts). Ook op de foto secretaris Claire de Vroom (tweede vanuit
links) van de Surinaamse Volleybalbond, Yellow Birds-volleybalsectievoorzitter Saskia
Karg en een bezoeker.-.

Tot de aanwezigen behoorden onder anderen auteur en voetbalfreak Diederik Samwel en
Vere Baumgard, voorzitter van de Paramaribo Slagbalbond. Baumgard werd een van de
eersten die zorgden voor geld in het laatje; ze kocht een paar sokken. Samwel merkte op dat
de prijzen - in euro geprijsd - redelijk waren. Hij beloofde langs te komen voor voetbalspullen. 
Het idee om met een winkel te beginnen kreeg Vriesde toen ze opmerkte hoe sporters in
Suriname gekleed gaan. “Ik wil niet negatief praten over anderen, maar dat miste ik een
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beetje. Het is een beetje piki piki prei hoe sporters gekleed gaan. Ik hoop dat door mijn winkel
mensen zich wat meer gericht en gepaster gaan kleden.”
   
Vriesde is nog niet naar Italië geweest, waar het merk zetelt. “Ze kennen me alleen van de
televisie”, zegt ze over Legea. “Puur op vertrouwen zijn ze de ‘franchising’ met me
aangegaan.” Legea heeft volgens Vriesde een heel uitgebreide collectie teamkleding: van
voetbal, basketbal en volleybal tot badminton, tennis, zwemmen, atletiek, fitness en
vrijetijdskleding. “Het is een stukje design, maar sportkleding. Het is gewoon mooi.”.-.


