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De van oorsprong Panamese Michelle Dapena siert onze cover deze 
keer. Deze zeer sympathieke dame, voor wie Panama al snel te klein 
bleek, zag al een heel stuk van de wereld. Na haar studies in Centraal-
Amerika vond Michelle, die vlotjes 5 talen spreekt, dat het hoog tijd 
was om haar vleugels uit te slaan. Eerst kwam ze in Madrid terecht, 
wat dankzij haar Spaanse moedertaal een uitstekende keuze leek om 
in Europa terecht te komen. Na enkele omzwervingen waarbij ze o.a. 
een tijdje in Israël, Milaan en Londen vertoefde, kwam ze in België 
terecht. Hier blijkt ze haar draai zeer goed te vinden, want inmiddels 
woont ze reeds 10 jaar in Antwerpen.

In Panama liep Michelle al geregeld modeshows en werd ze vaak 
gevraagd voor fotoshoots. Dat is iets wat ze nu nog steeds regel- 

matig doet. Naast de bezig- 
heden als model/mannequin 
heeft ze inmiddels ook al meer 
dan 10.000 volgers op Instagram, 
waardoor ze als influencer ook 
al enige invloed heeft. Daarbij 
promoot Michelle voornamelijk 
producten van Glowb Scincare. 

Nochtans zijn dat voor Michelle 
niet de hoofdinkomsten, want 
die haalt ze uit haar eigen be-
drijf Akthar Trading. Dat is een 
trading bedrijf waarbij Michelle 
agent is voor verschillende klan-
ten die goederen van of naar 
Spanje of Centraal-Amerika wil-
len verkopen. Ze heeft dus niet 
alleen mooie looks maar daar-
naast is ze dus ook nog eens een 
succesvolle zakenvrouw.

Daarbovenop is Michelle ook 
nog mama van Eytan Ceuppens, 
die 10 jaar is en inmiddels ook al 
4 talen spreekt. Michelle Dapena 
mag dus gerust een bezige bij 
genoemd worden. Als er af en 
toe toch nog wat tijd overblijft, 
doet ze graag aan padel of gaat 
ze graag even snowboarden.

Veel succes met alle toekomstige 
initiatieven, Michelle!
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Onze merken:
Empreinte, Chantelle, 
Dacapo, Louisa Bracq, 
Mey, Passionata, Sunfl air, 
Beachlife, Woody, Ringella, 
Vamp, Pastunette, Canat…

Stijlvolle lingerie, nachtmode en badmode
voor dames, heren en kinderen

Openingsuren: ma 13u-18u / di-zat. 09u-18u

Lingerie Ria Westmalle
Antwerpsesteenweg 282
2390 Westmalle
c   03/312.00.97
w   www.rialingerie.be
f   Ria Lingerie te Westmalle
i   rialingerie_westmalle

Shop ook online in onze webshop:
www.shop.rialingerie.be


