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LIV maakt meisjesdroom waar
Met een waaier aan Scandinavische en Franse merken zowel 
een jonger als een ietwat ouder vrouwelijk publiek aantrekken. 
Dat is wat Evelyne Dumon (27) beoogt met haar gloednieuwe 
kledingwinkel ‘LIV’. De mede-handelaars van de Mechelsestraat 
gaven haar alvast een warm welkom.

LIV, een Zweedse meisjesnaam, bevindt 
zich letterlijk en figuurlijk in het mid-
delpunt van Leuven, met name op de 
hoek van de Mechelsestraat, de 
Schrijnmakersstraat en Jodenstraat. 

“Ik heb heel veel panden in Leuven be-
zocht, maar geen enkel was goed ge-
noeg: het ene was te groot, het ander te 
duur, nog een ander had geen goede lo-
catie. Dit was perfect. Mijn nicht, de 
zaakvoerster van kledingzaak Bellini, 
heeft me deze plek getipt. Het stond op 
dat moment nog niet te huur.” 

De winkel onderging een ware meta-
morfose en straalt nu een en al klasse 
uit. Het contrast met de voormalige 
huurder – een taxicentrale – is zeer 
groot. 

Evelyne was van jongs af aan al gepas-
sioneerd door kledij. In haar jeugdige 
poëzieboekje schreef ze dat ze ooit een 
kledingwinkel wilde hebben. Jaren later 
wist ze, samen met een vriendin, een 
eigen kledingbedrijfje uit de grond te 
stampen dat ze ‘Made By Chickies’ 
doopten. Na een passage in de online 

business, keert ze nu terug naar haar 
grote liefde en zet ze de stap om een ei-
gen winkel te openen. 

Als dochter van het echtpaar Rik en 
Mieke Dumon (vroeger uitbaters van de 
bekende viswinkel in de Diestsestraat, 
vandaag zaakvoerders van het gelijkna-
mige restaurant in Wakkerzeel) kent ze 
de knepen van het vak wel.

“Ik wist dat het heel hard werken zou 
zijn en dat je veel zelf moet doen. In 
deze korte tijd heb ik nu geleerd dat je 
écht alles zelf moet doen. Dat had ik 
wel een beetje onderschat. Niets gaat 
vanzelf”, aldus Evelyne.

Tijdens het gesprek is mama Mieke kle-
ding aan het passen. Ze is bijzonder fier 
op haar dochter: “Mijn beide dochters 
zijn zeer ondernemend. Evelyne, onze 
oudste, heeft altijd graag en goed kle-
dingadvies gegeven.” 

Papa Rik ziet een toekomstige samen-
werking met zijn dochter wel zitten: 
“We kunnen een modeshow organise-
ren en dan nadien een receptie geven 
met onze catering.” Er wordt weleens 
gezegd dat familie en zaken niet samen 
gaan, maar dit partnership ziet er toch 
wel veelbelovend uit.

LIV
Mechelsestraat 16, Leuven
www.liv-store.com

Helft Belgische webwinkels gebrekkig 
beveiligd
De helft van de Belgische webwinkels kampt met beveili-
gingsproblemen. Bij drie van de onderzochte webwinkels 
lagen de klantengegevens zelfs zo maar te grabbel. Dat 
blijkt uit een onderzoek van Test-Aankoop. De consumen-
tenorganisatie wil meer concrete veiligheidseisen en 
vraagt strengere controles van de overheid. De onderzoe-
kers vinden dat de consument een betere bescherming 
verdient wanneer hij zijn aankopen online doet.

Omdat steeds meer mensen winkelen op het internet, zijn 
de webshops vaker het doelwit van personen met slechte 
intenties die uit zijn op de gegevens van duizenden consu-
menten. Test-Aankoop onderzocht in augustus honderd 

websites, slechts de helft slaagde voor de veiligheidstest 
die werd uitgevoerd.

Soms werden de wachtwoorden op een slechte manier be-
heerd of bleek de site een gemakkelijke prooi voor 
phishing. Bij 33 sites werd een veiligheidslek aangetroffen 
waarmee hackers malafide software op de pc van klanten 
kunnen installeren of zelfs hun winkelsessies vanop af-
stand kunnen overnemen. Het volstaat daarbij om de 
klant op een gemanipuleerde link te laten klikken. Bij drie 
van de onderzochte sites was zelfs directe toegang moge-
lijk tot de gegevens van de klanten.


