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Før skrev jeg breve fra os som går med hovedet ned. Det var da jeg boede i Kina. Nu har jeg 
hovedet op, så nu kalder jeg det ”nyhedsbrev.”

Der er mange nye på listen nu, så jeg skriver lige en kort intro her i det første brev i 2017

Jeg hedder Ulla Hentze, jeg er 56 år. Jeg bor på Frederiksberg, er uddannet Beklædningsformgiver 
fra Danmarks Designskole, dengang den hed Skolen for Brugskunst. Jeg har en skofabrik i Kina 
som jeg har kaldt WomenPowerFactory og jeg sælger sko både i Kina og Danmark.  Jeg har 
sammen med mine nu 8 medarbejdere bygget WomenPowerFactory og det hele begyndte da jeg i 
2007 og 2008 boede i Kina. Der er derfor fabrikken ligger der.

Vi arbejder fokuseret på at fremstille godt fodtøj. Med det mener jeg, sko og støvler der ser smarte 
ud og er til at gå i. 

Fabrikken styres af kvinder, deraf navnet. Jeg har også mænd ansat og det er fordi, de der er bedst 
til at udføre arbejdet, er de der skal være hos os. Vi har bl.a. en ortopædskomager og det er en 
mand. Liu hedder han.

Vi fremstiller flest sko til kvinder, som lægger vægt på kvalitetssko og færre  herresko, men det 
bliver mere og mere. 

Flotte ortopædiske sko og støvler er en del af WomenPowerFactory. Der er rigtig mange som ikke 
kan få rigtige sko, men mere noget der ligner hjælpemidler. Vi designer og fremstiller nu smarte 
sko til dem, der har den udfordring og vi er faktisk blevet godkendt fra flere hospitaler og 
kommuner til at levere ortopædisk fodtøj. Også Stenos Diabetes Center har været med ind over, så 
det vi gør, er ikke fuldstændig i blinde. 

En af grundene til at vi gerne vil lave ortopædiske sko er selvfølgelig, at der er brug for det. Især 
brug for  noget som er flot. Men det skærper hele tiden indsatsen, hos os der arbejder med skoene. 
Der er så mange opgaver i sådan et par og man skal virkelig bruge hovedet og fantasien. Det er 
godt for os alle sammen, at vi er tvunget til at finde løsninger og vi bliver dygtigere og dygtigere 
hele tiden. Det er også en ret god fornemmelse.



For mig er det vigtigste i livet at gøre mig umage. Hele vejen rundt. At drømme og at prøve at nå 
de drømme. Ikke at være tilfreds med middelmådighed. At huske, hvad der er det vigtigste i livet. 
Hvad vil jeg gerne kunne se tilbage på og om jeg er tilfreds med, hvad jeg har udrettet og sorteret 
fra. En af de drømme er, at forme verdens bedste skofabrik. Hvordan man så lige måler det.......

På vores fabrik er en vigtig del, at man skal tænke selv, at hver dag er der nye udfordringer for alle 
og at man skal tage ansvar, for hvad man selv laver. Når man er Kineser, er det helt usædvanligt, at
skulle tage ansvar og få idéer. Men det er det de elsker ved at være hos WomenPowerFactory og de
er stolte af hvad de fremstiller og hvad de kan. De har tilgengæld stor frihed og en ordentlig løn. 
Internt er navnet nu blevet WomenPowerFamily.

Lige nu er vi i gang med nye forårsstøvletter. De kommer her i Januar og Februar og mens der 
arbejdes på det, tegner jeg sandaler og de færdige modeller, skal være klar til Marts og April.

Jeg har lagt lidt spørgsmål ud på facebook   ”-Vi tegner sandaler nu og vi vil gerne høre hvad, de 
damer går og drømmer om?” og det er rigtig fint med feedback. Det er jo helst kunderne vi skal sy 
sandaler til og ikke bare os selv. Alle kommentarer og ønsker er velkomne, også gerne på mail. Jeg 
kigger på det hele og så prøver jeg at tegne noget der er behov for og som forhåbentlig også falder 
i smag. 

Jeg synes at godt design er noget der både er flot og som fungerer. Kedelige sko er ikke 
ønskværdigt og det er fødder der er blevet mishandlet i forkerte sko heller ikke. Vi skal helst være 
smukke både med og efterfølgende uden sko.

Jeg vil her slutte af med at ønske alle I skønne kvinder og mænd et rigtig godt Nytår ! 
Forhåbentlig et år med masser af skønne sko til alle!
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