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Nagel- en schoonheidssalon Melanie 

Het gebouw werd gelinkt aan overlast en had niet zo’n goede reputatie in het dorp. 
De gemeente wist niet meer wat het ermee aan moest. Melanie wel: “Ik had direct 
een klik met dat pand. Als ik er langsfietste, dacht ik al: ‘dit gebouw wordt op een 
dag van mij’. Toen ik ontdekte dat de gemeente van het pand af wilde, heb ik de 
stoute schoenen aangetrokken en het gekocht.” Het jeugdhonk kreeg van Melanie 
een compleet nieuwe inrichting en een lik verf. Over de inrichting is goed nagedacht 
en geen enkele ruimte blijft onbenut.

De transformatie is tekenend voor Melanie. De onderneemster gaat namelijk nooit 
over één nacht ijs en stippelt haar carrière zorgvuldig uit. Er is altijd een plan. 
“Voordat ik een eigen salon opstartte, werkte ik als verkoopster in de retailsector. 
Daar kon ik mijn creativiteit niet in kwijt. Daarom besloot ik om een avondopleiding 
tot nagelstyliste te volgen. Na het behalen van mijn diploma ben ik mij verder gaan 
verdiepen in de beauty branche. In 2009 opende ik mijn eerste salon, toen nog aan 
huis. Binnen een jaar groeide mijn salon al uit zijn jasje en moest ik een bedrijfspand 
en personeel zoeken. Nagel- en schoonheidssalon Melanie bestaat inmiddels uit een 
team van vier personen. Ik heb twee mensen in dienst en werk samen met Arianne 
die een pedicurestudio in de salon runt. Ook werken er momenteel twee leerlingen 
in de salon.”

IN DE BEAUTYBRANCHE IS DE ZOGENAAMDE METAMORFOSE EEN BEGRIP. FOTO’S VAN VOOR EN NA EEN INGREEP 

GEVEN GOED WEER WAT VOOR VERANDERING ER PLAATSVOND. HET HUIDIGE PAND VAN NAGEL- EN SCHOONHEIDSSA-

LON MELANIE UIT HET GELDERSE RUURLO IS DAAR EEN PERFECT VOORBEELD VAN. EIGENARESSE MELANIE RUSINK VERAN-

DERDE EEN VERWAARLOOSD JONGERENCENTRUM IN EEN MODERNE EN FRISSE SCHOONHEIDSSALON. VAKTIJDSCHRIFT 

DE BEAUTYSALON SPRAK MET DE ENTHOUSIASTE EN BEVLOGEN ONDERNEEMSTER OVER HAAR BIJZONDERE PAND.

AMBITIEUS EN ONDERNEMEND

▲ Het team van Nagel- en schoonheidssalon Melanie. Eigenaresse Melanie Rusink is de tweede van links.


