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Yyayayes!
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Vrouwen kunnen helemaal opgaan in sensualiteit en bevrediging. Niets is te gek zolang

het er maar wel respectvol aan toe gaat. Menigeen denkt er dagelijks aan en fantaseert

erop los, en toch rust er nog steeds een taboe op het hele onderwerp. Dat taboe 

zou moeten worden opgeheven door sites als yayayes! Hier kunnen vrouwen zich

oriënteren op de wereld van intimiteit. Bovendien kunnen mannen die hun partner op

bijzondere wijze willen verwennen en verrassen terecht bij deze e-shop. Tijd voor een

introductie met oprichtster Didie Schackman.

Stel jezelf voor…
‘Ik ben Didie Schackman en heb een achtergrond in de media en marketing.

Ik studeerde journalistiek en volgde de wetenschappelijke opleiding Bedrijfs-

communicatie en digitale media in Tilburg waarvoor ik cum laude ben 

afgestudeerd. In 1995 werd ik “Miss Nederland” en had ik verschillende 

tv-optredens. Daarna heb ik mijn zakelijke loopbaan uitgebreid bij bedrijven

zoals Brunotti, L’Oréal en Wegener.’

Wat doe je nu precies?
‘Ruim een jaar geleden ben ik gestart met mijn eigen bedrijf “Didie - Lifestyle

Communications”. In alle bescheidenheid een zeer succesvolle start met 

klanten zoals de Arnhem Mode Biënnale en sportmerk Mistral. Inmiddels heb

ik mijn eerste eigen merk gelanceerd, een echte droom, genaamd yayayes!’

Wat is yayayes?
‘yayayes! is een e-shop voor vrouwen die willen genieten van bevrediging. Het

idee ontstond begin dit jaar toen ik samen met mijn zakenpartner brain-

stormde over consumentenbehoeften en e-commerce. Ik zag de creatieve

uitdaging in een professionele, gebruiksvriendelijke en vrouwvriendelijke 

e-shop met intieme producten voor moderne, ambitieuze vrouwen. Het was

best even wennen maar voordat ik het wist zat ik zelf midden in de vibrators

en stimulators. Naarmate het idee vorm kreeg, werd ik steeds enthousiaster

en vastberadener en tegelijkertijd erg trots op hetgeen wij zouden neerzetten.

En yes, nu is het gelukt!’

De ambitieuze onderneemster is lang bezig geweest met het
invullen van het juiste assortiment. 
‘Een breed aanbod is belangrijk, maar de verpakking en de uitstraling moeten

ook perfect zijn. Ik wil mensen echt iets moois cadeau geven. Dat noem ik

ook wel commercieel-idealistisch. Na lang wikken en wegen is het ons gelukt

en presenteren we producten die thuishoren in de wereld van “design & plea-

sure”. Dat heeft totaal niets meer te maken met, zoals ik het noem, de ramp-

en-stamp sexhandel.’

En de crisis? 
‘We zijn middenin de crisis gestart. Dus voor ons geen verrassingen. Natuurlijk,

mensen geven nu minder uit, maar de basale behoefte aan intimiteit blijft 

bestaan. Crisis of niet, het blijft belangrijk je eigen lichaam en seksuele 

behoeften te onderzoeken. En oefening baart kunst, dus liever één keer 

een goede aanschaf waarvan je echt gelukkig wordt, dan goedkope rommel

die leidt tot seksueel ongenoegen. En dan heb je pas een echte crisis’, 

lacht Schackman.

BWarm massagekaars winnen? Mail en win naar info@yayayes.com
en maak kans op een van deze drie kaarsen!

Deze massagekaars is gemaakt van de beste kwaliteit natuurlijke 'cosmetische' waxen en planten-

extracten. Eenmaal gesmolten verandert deze wax in een heerlijke, massageolie die langzaam 

absorbeert en eenvoudig aan te brengen is op de huid. De olie verzorgt en hydrateert de huid en

heeft een aangename geur. De brandtijd is ongeveer tien uur (52 gram). Mail en win een van deze

kaarsen in de geuren vijgenhout, amber en rozen (t.w.v. €17,95)!

Meer info: www.yayayes.com


