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“Elkaar 
versterken 
vanuit
ieders
eigen kracht”

BEELDVORMING

Roos volgen? Facebook: Roos Prommenschenckel,
www.roosprommenschenckelfoundation.nl en natuurlijk 
www.sueswarriors.com.   
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oos Prommenschenckel heeft aan de wieg 
gestaan van SUE’s Warriors. “Toen Kelly Sue in 
2014  in het tv-programma Life 4 You een mo-
dewedstrijd won, ging ze op zoek naar model-
len. Omdat ik tien jaar ervoor de Mis(s) Verkie-
zingen had gewonnen, kwam ze bij mij terecht. 
Via mijn stichting, de Roos Prommenschenckel 
Foundation, heeft ze een oproep gedaan en daar 
is enthousiast op gereageerd. Genoeg model-
len om een fantastische show te lopen tijdens 
de Amsterdam Fashion Week. Ik deed zelf ook 
mee. Het was echt heel gaaf. Maar na twee keer 
een Fashion Week met een aangepaste kleding-
lijn, kreeg Kelly Sue het gevoel dat dit het niet 
was. Ze wilde juist dat bestaande merken meer 
aandacht zouden krijgen voor mensen met een 
beperking. Daarom is zij de focus gaan leggen 

op het inzetten van modellen, Warriors, in re-
guliere campagnes. Zo hebben we inmiddels 
voor het merk The Art of Attitude een fotoshoot 
gedaan en heb ik met een aantal andere dames 
meegedaan in de videoclip van mannengroep 
Olga Vocal Ensemble, zij zochten hiervoor sterke 
vrouwen. Onlangs hebben we in samenwerking 
met het kledingmerk MOS een aantal shows 
neergezet op Support 2018 en in het Wilhelmina 
kinderziekenhuis. Op dit moment is net het Vak-
blad Kleur & Stijl uit, met een shoot en verhaal 
waarin ik stylingadvies heb gekregen over hoe je 
tijdens iedere gelegenheid toch dicht bij je eigen 
stijl kunt blijven. Van alles wat ik doe, maak ik 
vlogs voor SUE’s Warriors eigen kanaal.”

Het maken van vlogs is Roos op het lijf geschre-
ven, want zitten achter een laptop gaat haar 
steeds minder goed af. “Ik heb een neurologische 
aandoening waardoor de rechterhelft van mijn 
hersenen mijn linkerhelft verkeerd aanstuurt. 
Als ik te lang achter elkaar zit of loop, word ik 
spastisch, daarom lig ik zo’n 21 uur per dag. 
Gelukkig kan ik ook prima liggend filmpjes ma-
ken,” lacht Roos. “Die maak ik onder andere als 
ik onderweg ben naar een afspraak met bijvoor-
beeld het ministerie, de NS of Prorail in mijn 
strijd voor toegankelijk vervoer. Hier ben ik al 
12 jaar mee bezig en het begint zijn vruchten 
af te werpen. Nog niet zozeer voor de schermen, 
maar wel erachter. Zo is er inmiddels de geza-
menlijke wens om ervoor te zorgen dat mensen 
met een beperking van en naar alle NS-stations 

kunnen reizen en wordt er druk gekeken naar 
de technische mogelijkheden. En de NS heeft 
de huidige reisplanner, waarmee je kunt zoeken 
naar de beste verbinding, nu zo aangepast dat je 
ook de assistentie kunt boeken, waar mogelijk 
zelfs binnen een uur. De app wordt nog steeds 
doorontwikkeld.”
Roos maakt tevens vlogs van haar gezin. “Die 
zet ik ook weer op het kanaal van SUE’s Warri-
ors. Ik ben van mening dat je elkaar enorm kunt 
versterken door dingen te doen vanuit je eigen 
kracht en die weer met elkaar te delen.”

Modeontwerpster Kelly Sue strijdt met haar stichting 
SUE’s Warriors voor een inclusieve samenleving. 
Gelijkwaardigheid, diversiteit en eenheid, dat is wat zij 
willen uitdragen. De Warriors zijn behalve model, ook de 
ambassadeurs van de stichting. Het zijn stuk voor stuk 
krachtige persoonlijkheden. Support Magazine publiceert 
gedurende 2018 van elke strijder een portret.
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NAAM: Roos 
Prommenschenckel
LEEFTIJD: 33 jaar
WOONPLAATS: Houten
BURGERLIJKE STAAT: 
Getrouwd met Marino 
en moeder van de 
bijna 3-jarige Levi   
STUDIE: Theaterschool 
WERK (VRIJWILLIG): 

Roos staat al tien 
jaar aan het roer 
van haar eigen 
stichting, de Roos 
Prommenschenckel 
Foundation en is een 
SUE’s Warrior vanaf 
het eerste uur
ROOS IN EEN PAAR WOORDEN: 
Vooruitstrevend en 
ervan overtuigd dat 
wanneer je dicht bij 
jezelf blijft en alles 
doet vanuit je hart 
je het verschil kan 
maken

We hebben allemaal hetzelfde doel 
voor ogen en dat is gewoon kunnen 

meedoen

SUE’S WARRIORS: ROOS PROMMENSCHENCKEL 
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