Eemnes, 17 december 2018
Miss Nederland 2018 Rahima Dirkse heeft afgelopen nacht Nederland
vertegenwoordigd bij de Miss Universe verkiezing in Bangkok, Thailand.
Miss Universe 2018 werd gekozen uit 94 landen, waarbij de jury per regio 5 finalisten
koos te weten; 1. Afrika & Azië 2. Europa en 3. USA. Daarnaast heeft de jury nog 5
wildcards uitgedeeld aan nog eens 5 finalisten die samen de top 20 bepaalden.
De 25-jarige Miss Nederland Rahima Dirkse heeft deze Top 20 net niet behaald.
Rahima Dirkse: ”Natuurlijk ben ik teleurgesteld, ik kwam om te winnen! Het is
topsport. Wie kan dit meemaken? Het was een geweldige ervaring om in het
Missenland bij uitstek, Thailand, mijn verkiezing te mogen hebben. Wat een uitzinnige
fans en wat een hartelijkheid. We zijn uitgenodigd bij de koning, de minister-president
kwam bij ons op bezoek. En de prinses van Thailand heeft onze bikini’s ontworpen.
Onvergetelijk!!”
The future is female. Als tegenbeweging van de #metoo discussie van het
afgelopen jaar, ook als voorbeeld voor de vrouwelijke topposities, maar ook als
vrijheid van meningsuiting. De voltallige jury is voor het eerst in de geschiedenis
compleet vrouwelijk met mooie cv’s. De enige man aanwezig op het grote podium is
presentator Steve Harvey. Samen met zijn co host -het bekendste plus size
supermodel- Ashley Graham presenteert hij de show.
Deelnemers van deze generatie Missverkiezing hebben allemaal een voorbeeld
functie. Hebben prachtige studies, vergaande ambities, interessante banen of
levensverhalen en een maatschappelijk belang in de samenleving. Het verhaal moet
nog steeds verteld worden, maar de hoofdrolspelers kunnen een super voorbeeld zijn
voor de meisjes die kijken.
Rahima heeft er intens van genoten en het is voor haar een fantastische beleving
geweest. Met zoveel verschillende culturen eensgezinds aan een show werken waar
miljoenen mensen naar kijken, is iets wat zij zich zal blijven herinneren als een van
de meest bijzondere tijden van haar leven.

De Miss Nederland organisatie, vertegenwoordigd door Kim Kötter en Monica van
Ee, zien het ook als hun missie om een meisje als Rahima deze kans te geven.
Directeur Kim Kötter: “We zijn er trots op dat wij onderdeel van een vrouwenplatform
als Miss Universe mogen zijn. Onze Miss Nederland Rahima heeft zich fantastisch
neergezet met haar exotische looks, haar oprechte interesse, haar internationale
welbespraaktheid, haar Rotterdamse adrem zijn en nuchterheid maar ook haar
intelligentie
(ze
studeert
bio-farmaceutische
wetenschappen).
Een
mediapersoonlijkheid is geboren. Maar ook met haar catwalk skills-charmant & met
attitude- liep ze in een prachtige jurk, onder begeleiding van wereldartiest Ne-Yo, de
catwalk op waar ze denk ik voorlopig niet meer vanaf zal komen. Deze jonge vrouw
gaan we nog veel van horen.”
Monica van Ee, mede-eigenaar en hoofdsponsor: "Het is geweldig om te zien dat het
ieder jaar weer lukt om een onervaren jongedame zich te laten ontwikkelen tot een
sterke, zelfverzekerde vrouw. Dat is exact wat Rahima aan de wereld heeft laten zien
en ik ben dan ook heel trots op haar en de persoonlijke groei die ze doormaakt.
Women empowerment ten top!"
Om 04:00 uur Nederlandse tijd is de nieuwe Miss Universe 2018, de Filipijnse
Catriona Gray, gekozen.
Noot voor de redactie / niet voor publicatie:
Vanwege tijdverschil graag onderstaand aanhouden voor contact en interview
aanvragen met Miss Nederland 2018 Rahima Dirkse:
Aanwezig in Bangkok: vanaf maandag 04:00 uur Kim Kötter via 06-18690874.
Live inbellen of SKYPE met Rahima Dirkse kan maandagochtend vanaf 07:00 uur via
06-57488532.
Aanwezig in Nederland: vanaf maandag 08:00 uur Selena Visser via
06-54378980 en/of mail@selenavisser.nl.
Aankomende dinsdag zal Rahima Dirkse weer in Nederland zijn.
Vluchtgegevens: KL 0876
Vertrek Bangkok 12:15 uur - aankomst Amsterdam 18:30 uur.

