
Miss Nederland 2018 draagt vaak 
naadloze strings. Maar kant en 
pastels vindt ze het mooist. “Mijn 
geheimpje onder m’n kleding.”
 
LINGERIE LOVER “Ik voel me 
mooier met mooie lingerie aan. Een 
geheimpje, onder je kleding. Een kleine 
zelfvertrouwen-booster. Bij mijn huid 
zijn pastelkleuren mooier dan zwart.” 
TO SHAPE OR NOT TO SHAPE 
“Ik heb geen maatje XS, maar ben 
gelukkig vrij gestroomlijnd. Alles is 
netjes verdeeld. Wel draag ik vaak 
naadloze strings, dat is safe, omdat ik 
bij shoots niet altijd weet welke 
kleding ik aan krijg.”
BODY SHAMING “Toen ik Miss 
Nederland werd, gingen er mensen 
vervelend doen. Iemand plaatste onder 
mijn foto: ‘Kijk: Jeannine de Bolle van 
‘Samson & Gert’ is de nieuwe Miss 
Marokko.’ Ik bén niet eens Arabisch.  
Er staat ook weleens dat ik ‘ugly’ en 
‘fat’ ben. Het doet me niks. Sommige 
finalisten hadden wel moeite met zulke 
opmerkingen, maar het is onrealistisch 
om te verwachten dat iedereen mij 
ineens mooi vindt.”
SLEUTELEN AAN JE LIJF “Nu zou 
ik niks doen. In de toekomst misschien 
een tummy tuck als ik een baby heb 
gekregen. En wie weet laat ik mijn 
oogleden corrigeren als die ooit gaan 
hangen. Omdat ik half Braziliaans ben, 
heb ik vollere bovenbenen. Ik zou ze 
mooier vinden als ze slanker waren.  
Ik vergelijk mijn benen vaak met 
drumsticks: omdat ze van heel smal 
naar heel breed gaan, haha. Maar ik laat 
ze zo, hoor. Dit is mijn bouw.”
DUURSTE SETJE “Mijn ex had in 
Parijs een mooi setje voor me gekocht. 
Ik weet niet meer van welk merk, 
maar het kostte zo’n 120 euro. Zelf ga 
ik meestal naar H&M en Hunkemöller.”

Rahima doet 16 december mee aan de 
Miss Universe-verkiezing in Thailand.  

Triangle beha Love Stories via De 
Bijenkorf, string Hunkemöller X 
Pamela Reif, corselet Aubade via 
De Bijenkorf, armbanden Choices By 
DL, oorbellen Gassan Diamonds
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‘ Ik vind mijn benen  
net drumsticks: van heel  
smal naar heel breed’
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