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Zelfstandigen maken hun droom waar
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Beiden hebben gemeen dat ze de passie voor het zelfstandig zijn hoog in het vaandel dragen. Annick Verhamme (52) is een laatbloeier die pas nu haar droom waarmaakt in Kortrijk. Isabelle Boudry (27) maakt al pralines sinds haar zestiende. In Aalbeke opent ze een eigen chocoladehuis.
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Annick Verhamme (52) hoopt dat haar winkel een aanzet is tot meer.
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Isabelle Boudry (27) krijgt de steun van haar moeder Marijke Hanssens.

“Kretenzische olijfolie is mijn ding”

“Chocolade met HIB-label”

KORTRIJK

AALBEKE

Via Kortrijk Zaait opent de Kort
rijkse Annick Verhamme (52) haar
speciaalzaak in olijfproducten.
“Eindelijk kan ik de stap zetten”,
zegt ze.
Verhamme speelde als kind erg graag
winkeltje. Nu maakt ze naar eigen zeg
gen haar grote droom waar. Ze vestigt
zich in een pand in de OnzeLieveVrou
westraat in Kortrijk, via Kortrijk Zaait.
Dat is een systeem waarbij de stad Kort
rijk de ondernemer helpt. De huur blijft
laag en de verhuurder ontloopt belasting
op leegstand.
“Ik heb eerst markten en evenementen
afgelopen om te zien of een vaste stek
haalbaar was. Nu zet ik de stap en dit is
een droom die ik waarmaak. Ik geloof
rotsvast in mijn producten, anders was
ik er niet aan begonnen. Dit is een speci
aalzaak. Onze olijfolie komt uit een lo
kaal olijfoliefabriekje uit het dorp Zak
ros op Kreta. Het is een natuurproduct
van eerste persing en we hebben de ori
ginele blikken. Het schandaal waarover
er onlangs in de pers werd bericht, is niet
op ons van toepassing. De Italianen heb
ben goedkopere olijfolie op de markt ge
bracht onder eerste persing, maar het
was er geen. Wij zijn ter plaatse gaan kij
ken en sloten zelf een akkoord met de

olijfboer. De olie wordt vanuit Kreta ver
scheept en komt rechtstreeks tot bij ons.
Olijfolie kopen in een speciaalzaak is na
tuurlijk iets duurder. Maar je hebt wel de
zekerheid dat je goede kwaliteit hebt.”

ANNICK VERHAMME
ZAAKVOERSTER

“Ik geloof rotsvast
in mijn producten”
“Ook olijfboer Rudi Vranckx liet in een
interview weten dat vier tot vijf euro
voor een liter niet haalbaar is. Uit Zakros
hebben we ook wilde honing van een
plaatselijke imker uit de bergen van
OostKreta en andere producten zoals
zeep met olijfolie.”
Verhamme houdt ook een website bij.
Thuisbezorging behoort tot de mogelijk
heden. “Ik hoop dat dit de aanzet is tot
meer. Ik ga stap voor stap. De kwaliteit
van mijn producten is mijn reclame. Met
de feestdagen in het vooruitzicht zal ik
slagen in mijn opzet. Ik geef de mensen
voldoende informatie. Ook dat is belang
rijk.” (vkk)
INFO
www.olea-olijfolie.be

De Aalbeekse Isabelle Boudry
maakt al sinds haar zestiende cho
colade. Dit weekend opende ze
haar eigen chocoladehuis. Ze kreeg
nu al het HIBlabel.
De Aalbeekse Isabelle Boudry opende
vorige vrijdag haar chocoladehuis in
Aalbeke. Chocobelle heet de zaak. Bou
dry kan er haar passie kwijt. De Aal
beekse hielp als zestienjarige al met
haar moeder Marijke Hanssens. Deze
laatste is een bakkersdochter met een
passie voor bakken en ... chocolade. De
chocoladevonk sloeg over op de doch
ter, die pralines begon te maken en
zichzelf daarin wou ontplooien. Van
pralines kwamen andere figuurtjes en
nu is er ook chocopasta. Van de bakkerij
van vroeger is geen sprake meer in de
Lauwsestraat 261. Je kan er enkel nog
terecht voor chocolade.
Boudry: “Ik liep school in Ter Groene
Poorte in Brugge en volgde daar de rich
ting bakker, patissier en chocoladebe
werker. Na mijn studies breidde ik mijn
passie verder uit door bijkomende cur
sussen te volgen bij Barry Callebaut in
Wieze. Nu heb ik mijn eigen zaak, met
uitsluitend producten die iets met cho
colade te maken hebben.”
Vrijdagavond opende Chocobelle in de

Lauwesestraat 216 in Aalbeke, tussen
Lauwe en Aalbeke. De winkel kreeg
meteen het HIBlabel van Unizo. Mat
tijs Baekelant van Unizo: “De consu
ment zoekt meer en meer naar authen
tieke, handgemaakte producten. Hij
weet echter niet altijd wat hij koopt.”

ISABELLE BOUDRY
ZAAKVOERSTER

“Onze familie is er
een van zelfstandigen”
Daarenboven zijn begrippen als am
bachtelijk en artisanaal in ons land niet
wettelijk beschermd. “Iedereen kan
zichzelf ambachtelijk noemen. Daarom
creëerde de handelaarsvereniging Uni
zo het label ‘Handmade In Belgium’,
kortweg HIB. Enkel wie aan strikte
voorwaarden voldoet, komt voor het la
bel in aanmerking. Zo krijgen consu
menten de garantie dat ondernemers
met het HIBlabel authentieke, am
bachtelijke en kwalitatieve producten
aanbieden.”
Voor Boudry is de toekenning van het
label alvast een vliegende start. “Ik
stam uit een nest van zelfstandigen. Ik
ben de vierde generatie.” (kkv)
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