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MAMA BENZ 

Nieuwe boetiek voor leer en meer 
 
Clara Assi, de Frans-Libanese oprichtster van het high-end 
ambachtelijke lederwarenmerk Mama Benz, opent een eco-boetiek in 
Parijs. Ze onthult er haar nieuwe campagne, die een ode vormt aan de 
kracht van de vrouw.  
 
Clara Assi groeide op in Beiroet, maar bracht een deel van haar jeugd door in 
Kinshasa. Ze is gepassioneerd door politiek en integreert haar politieke 
engagement voor vrouwenemancipatie in haar creatieve denken.  
 
Mama Benz opent een nieuwe Parijse boetiek, op het nummer 33 van de Rue de 
Bellechasse in het 7e arrondissement. De ruimte werd gedecoreerd met stro aan 
de muren en boeketten raffia, en er werden ronde spiegels aangebracht die een 
knipoog vormen naar de emblematische gaten die haar tassen sieren. Het is goed 
thuiskomen in deze oase van rust in de drukke stad. De architectuur is eklektisch, 
want voor Clara “zijn er evenveel Mama’s Benz als er vrouwen zijn. De hele 
filosofie van het merk is gericht op hun empowerment.”  
De campagne, onder de vorm van video's op Instagram, toont een aantal 
portretten van vrouwen van over de hele wereld die hier de kans krijgen om te 
vertellen over hun inspirerende parcours. Het concept dat het huis nauw aan het 
hart ligt, “carry your story” (letterlijk: draag je verhaal, in dit geval als een 
handtas), biedt elke vrouw de kans om haar stem te laten horen en te vertellen 
over zichzelf. “Mama Benz is meer dan een tassenmerk, het wil een symbool zijn 
van universele vrouwelijkheid, gevoed door een kosmopolitische inspiratie.”  
Voor het totstandkomen van haar collecties werkt Clara voornamelijk samen met 
vrouwen, “omdat in Libanon de gelijkheid van mannen en vrouwen nog niet erg 
ver gevorderd is. Vrouwen worden er niet aangemoedigd om onafhankelijk en 
ambitieus te zijn. Mama Benz probeert hen door haar boodschap en haar 
campagnes een hart onder de riem te steken en hen zo aan te sporen om zich te 
bevrijden, in dit geval van het juk van het patriarchaat.” In dit verband herinnert 
Clara ons eraan dat, paradoxaal genoeg, in tijden van crisis “het altijd de vrouwen 
zijn die in de bres springen. Ondanks hun belangrijke rol in de economie, worden 
ze echter nog steeds betutteld. Ik probeer mijn steentje bij te dragen aan hun 
emancipatie door ze in de kijker te zetten met een vrouwelijk en feministisch 
merk.” Stap voor stap, met de zachte aanpak van gesculpteerd leer. 
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