
De Russische popster 
Kamaliya Zahoor is 
getrouwd met een 
Pakistaanse miljardair 

en heeft alles wat haar hartje 
begeert. Ze dompelt zich onder 
in champagnebaden, koopt 
diamanten alsof het snoepjes zijn 
en kreeg voor haar verjaardag 
een eigen privéjet cadeau. Wel 
zo praktisch om op en neer te 
kunnen pendelen tussen hun 
meer dan tien huizen in onder 
meer Pakistan, Dubai, Londen, 
Moskou, Kiev, Odessa, Spanje en 
de Kaaimaneilanden... Kamaliya 
was onlangs met haar manager 
en boeker Dino Sinanovic in 
Nederland om haar nieuwe single 
Timeless te lanceren. Story sprak 
met de zangeres én haar man 
Mohammed Zahoor, een 
investeerder in onder meer de 
staalindustrie. Het stel, bekend 
van de Fox-serie Meet the 
Russians, leerde elkaar dertien 
jaar geleden kennen tijdens een 
feestje. Mohammed was zó 
onder de indruk van Kamaliya, 
dat hij haar twee weken lang 
dagelijks bloemen stuurde. Net 
zo lang tot de enorme boeketten 
niet meer in haar huis pasten... 
Twee maanden na hun eerste 
ontmoeting nam hij haar mee 
naar Dubai en Pakistan om een 

Kamaliya Zahoor is een buitengewoon 
rijke miljardairsvrouw uit de Oekraïne. Ze 
kreeg een privéjet voor haar verjaardag 
en heeft zes nanny’s voor haar tweeling. 
Ondanks haar jetsetleven zet ze alles 
op alles om de nieuwe Lady Gaga te 
worden. Ook Nederland wil ze veroveren. 
Story sprak de ambitieuze zangeres, 
die als doodziek kind al een enorme 
strijdlust ontwikkelde. 
Door ANETTE DE VRIES   EIGEN FOTO’S

Miljardairsvro uw Kamaliya 
wil eigen geld  verdienen 

bruiloft bij te wonen. 
Daar had Mohammed 
een verrassing voor haar in 
petto: het bleek om haar 
éigen bruiloft te gaan! 
Kamaliya twijfelde geen 
seconde en zei volmon-
dig ‘JA’! ‘We passen 
goed bij elkaar, ook al 
zijn er veel verschillen. 
Mijn man is rustig, ik 
ben de gekke van het stel,’ 
vertelt de blondine, die haar 
dagen zou kunnen vullen met 
uitslapen, shoppen en aan het 
zwembad liggen. Maar Kamaliya 
heeft haar zinnen gezet op een 
zangcarrière. Met haar stem wil 
ze de wereld veroveren! 

Twee baby’s
‘Ik wil Lady Gaga met pensioen 
sturen,’ zegt Kamaliya. ‘Zingen is 
altijd een droom van me geweest. 
Toen ik mijn man ontmoette, was 
ik al een succesvolle zangeres in 
de Oekraïne. Mijn man is verliefd 
op me geworden, toen hij me 
hoorde zingen.’ Kamaliya is van 
huis uit operazangeres, maar richt 
zich op popmuziek. Ze scoorde 
nummer 1-hits in Rusland, 
Zweden, Polen, Duitsland en 
Spanje. Haar single I’m alive 
werd 41,6 miljoen keer bekeken 
op YouTube. Kamaliya zegt het 

allemaal niet cadeau te krijgen. 
‘Ik moet mijn stem blijven trainen, 
goed in vorm blijven en aan mijn 
choreografie werken. Het succes 
komt me niet aanwaaien, daar 
is veel motivatie voor nodig. Ik 
zou lekker achterover kunnen 
zakken en van al ons geld kunnen 
genieten, maar ik wil hard werken 
en laten zien wat ik in mijn mars 

heb. Zodat ik mijn éigen geld kan 
uitgeven, in plaats van het geld 
van mijn man.’ En daar zijn heel 
wat knaken voor nodig, want 
Kamaliya laat ze graag rollen... 
‘Ik kan zomaar zes maanden 
niet winkelen en dan ineens 
álles kopen wat ik zie.’ Kamaliya 
vertelt dat ze er dan zomaar 
70.000 euro tegenaan kan 

gooien. Tijdens haar verblijf in 
Amsterdam heeft ze het redelijk 
bescheiden gehouden. ‘Ik heb 
een aantal mooie outfits bij Tony 
Cohen aangeschaft en diamanten 
gekocht bij Cartier...’ Het grootste 
cadeau wat Kamaliya ooit van 
haar man heeft gekregen? ‘Mijn 
twee baby’s! Verder vind ik het 
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lastig om te kiezen. Ik krijg 
zoveel mooie, dure cadeaus van 
hem. Voor mijn 31ste verjaardag 
heeft hij een eigen jet voor 
me gekocht.’ Ook verwende 
Mohammed haar met een jacht 
van dik zeven miljoen euro. ‘Ik 
ben gek op jachten.’ Haar man 
heeft inmiddels zo’n twintig 
miljoen dollar gepompt in haar 
zang- en acteercarrière. Maar dat 
kan er best vanaf, want hij is naar 
verluidt 1,3 miljard dollar waard! 
Op de vraag of geld gelukkig 

maakt, antwoordt Kamaliya: 
‘Natuurlijk, geld is heel belangrijk. 
Zonder geld is het leven geen 
pretje. Heel veel dingen in de 
wereld zijn te koop voor geld. 
Aan de andere kant: wat moet 
je met geld zonder liefde, 
zonder een goede gezondheid 
en zonder kinderen?’

Ziek
Kamaliya is moeder van Arabella 
en Mirabella. Een tweeling van 
bijna drie, die ze kreeg na elf jaar 

proberen en drie ivf-behande- 
lingen. ‘Ik verwen ze heel erg, 
maar hun vader nog meer.’ 
Mohammed: ‘We kopen alles 
waarvan we denken dat ze het 
leuk vinden. Van modelauto’s 
om op te rijden en Barbies tot 
jurkjes van Gucci. Pakistanen 
zijn gek op goud, dus ze 
hebben véél goud. Maar de 
kinderen vinden het vooral 
heel leuk om spelletjes op de 
telefoon te spelen. En ze zitten 
op zwemles, paardrijden en 
gymnastiek.’ De tweeling heeft 
maar liefst zes nanny’s. ‘Er zijn 
altijd drie nanny’s bij ze, 24 uur 
per dag. Om de twee weken 
wisselen ze van dienst.’ Dat is 
een overbodige luxe, meent 
Kamaliya. ‘We hebben twéé 
kinderen en een heel groot 
huis, vol trappen en marmeren 
vloeren. Ik ben altijd bang dat 
ze te snel rennen en vallen...’ 
Mohammed: ‘Kamaliya is 
vooral bezig om de nanny’s 
in de gaten te houden.’ Haar 
leven is niet te vergelijken met 
haar jeugd, die ze voor een 
groot deel doorbracht in een 
stadje bij Kiev, samen met haar 
moeder en negen ooms en 
tantes. ‘Mijn vader was plioot 
bij de luchtmacht, mijn moeder 
bedrijfsleider in de horeca. In 
mijn jeugd reisden ze de hele 
wereld rond. Mijn droom was 
altijd om een eigen kamer te 
hebben. Op mijn zestiende 
gingen we in een driekamerflat 
wonen. Ik was zó blij.’ Toen 
in 1986 de beruchte kernramp 
bij Tsjernobyl plaatshad, nam 
zij deel aan een familie-uitje 
in een plaatsje dat op slechts 
500 kilometer afstand lag. 
Dezelfde avond kreeg de toen 
9-jarige Kamaliya koorts... Later 
werd een kankergezwel op 
haar lymfeklieren ontdekt. 
Kamaliya vermande zich, streed 
tegen de ziekte en overwon. 
‘Ik geloof dat God met 
iedereen een plan heeft. 
Alles wat er gebeurt, staat 
als het ware in de sterren 
geschreven. Maar dat betekent 
niet dat je achterover moet 
leunen. Als je hard werkt aan 
je dromen, komen ze uit.’ n

VAN HET STEL’
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Marianne Weber 
(60) heeft in 
korte tijd van 
zoveel dierbaren 
afscheid moeten 
nemen, dat ze 
heel anders in 
het leven is gaan 
staan. Marianne 
aan het woord. 
Door KARIN RIETHOVEN   
Foto EDWIN SMULDERS

DOOD ZET  MARIANNE AAN HET DENKEN

I k heb de afgelopen 
periode zoveel jonge 
mensen om mij heen 
verloren. Leeftijdgeno-

ten, die binnen een paar 
weken kwamen te overlijden. 
Dat heeft me echt aan het 
denken gezet. Wat wil ik 
nog? Wat vind ik belangrijk? 
Ik leef veel meer in het 
heden en wil daarom niet 
meer te ver vooruit plannen.’ 
Marianne Weber vertelt dat 
ze geen zin heeft om zich 
langer druk te maken om 
bijzaken. ‘Ik besef eigenlijk 
voor het eerst dat ik me niet 
meer hoef te bewijzen. Ik 
hoef ook niet meer te zoeken 
naar wie ik ben. Ik weet dat 
het met mijn carrière niet 
beter zal gaan. Ik doe nog 

Vervolg Kamaliya 

‘Ik   leef 
   m  eer 
in   het 
he  den’

‘VOOR MIJN 
MOEDER 
EN ZUS 

WAS HET 
DE ENIGE 
UITWEG’

steeds wat ik twintig jaar 
geleden deed, maar de druk is 
van de ketel. Meer succes zal 
er niet meer komen en mooier 
worden we er ook niet op… 
Waar ik me vroeger druk maakte 
over de kleinste dingen, denk ik 
nu: zolang ik niet aan de chemo 
zit, valt alles mee. Ik heb te veel 
mensen in mijn omgeving aan 
kanker verloren. Dan word je 
zo met je neus op de feiten 
gedrukt. Het kan ineens over 

zijn. Mijn motto is daarom: 
geniet en leef!’ Marianne vertelt 
dat ze al vroeg in haar leven met 
de dood werd geconfronteerd. 
Als tienjarig meisje verloor ze 
een ziek klasgenootje en later 
pleegde zowel haar moeder 
als haar tante zelfmoord. ‘Mijn 
moeder en tante waren een 
tweeling. Destijds zei men 
dat ze depressief waren, maar 
achteraf denk ik dat ze het 
moeilijk hadden door de 

overgang. Nu hadden ze daar 
een pilletje voor gekregen, 
maar toen was er niets voor.’ 
Marianne zegt dat ze het heel 
confronterend vond om de 
leeftijd te bereiken waarop haar 
moeder stierf. ‘Toen ik jonger 
was, vroeg ik me vaak af of 
depressies erfelijk kunnen zijn. 
Maar écht zorgen maakte ik me 
niet, omdat ik nooit dat heftige 
gevoel van een depressie heb 
ervaren. Ik kon soms somber 

zijn, maar dat heeft iedereen 
weleens. Mensen die écht 
depressief zijn, kunnen geen 
knop omzetten....’ Ondanks het 
gemis en het verdriet om haar 
moeder, verwijt Marianne haar 
niets. ‘De zelfdoding heb ik haar 
nooit kwalijk genomen. Voor 
mijn moeder en haar zus was 
het de enige uitweg. En het 
heeft mij geleerd alles uit het 
leven te halen en echt gelukkig 
te zijn. Dat is een rijk gevoel.’ n


