INTERVIEW

Bevlogen

moeders
Het moederschap kan heel inspirerend zijn, zo blijkt uit
de groene en fairtrade bedrijven die deze vier moeders
hebben opgericht. ‘Dit is met liefde gemaakt.’

‘Als je onze vrouwen aan het
werk ziet, word je vanzelf blij’
WIE: MARIE SOPHIE WESEL (33)
WAT: MADLEAF Pieces, een webshop met fairtrade
kinderkleding die wordt gebreid door een groep
vrouwen in Uruguay.
SINDS: 2009
WAAROM: “Iedereen kent wel dat gevoel van een
door oma gebreide lievelingstrui, die je tot de draad
hebt afgedragen omdat-ie zo fijn was. Dat willen we
doorgeven aan kinderen van nu. We verkopen kleding
voor kinderen van 1 tot 4 jaar, maar ik hoop dat we snel
gaan uitbreiden, zodat ik straks ook mijn eerste kindje vanaf het begin kan aankleden met onze eigen
truitjes. Ze zijn zo zacht en fijn! We werkten met z’n
vieren in de modebranche. Toen onze wegen scheidden, wilden we graag weer iets samen doen. We
hadden hetzelfde doel: mooie dingen maken op een
eerlijke manier. In de eerste plaats gingen we op zoek
naar een pure grondstof en van daaruit zijn we verder
gaan denken. Een van ons woont in Uruguay, waar
goede, zuivere merinowol voorhanden is. Bovendien
kwam ze daar een groep vrouwen tegen die samenkomt om te breien. Al gauw was het idee geboren om
ze te laten breien voor een kinderkledinglijn: MADLEAF
Pieces. Wij leveren de wol en de ontwerpen, vervolgens gaan zij aan de slag. Dat gaat heel anders dan
gebruikelijk: iedere vrouw werkt van begin tot eind
aan één trui en we produceren geen voorraden. We
betalen onze ambachtsmensen een eerlijke prijs,
want we vinden het belangrijk dat zij op deze manier
een fijn bestaan kunnen opbouwen. Hierdoor werken de vrouwen echt met liefde en ik geloof dat je
deze energie kunt voelen als je de kleding draagt.
Onze wol is helemaal natuurlijk en het scheren van de
schapen gebeurt zacht en met de hand, ze huppelen
daarna zo de wei weer in. Geweldig vind ik dat. Als je
iets neemt van de natuur en het op zo’n manier teruggeeft, brengt dat echt geluk. Ook als je onze vrouwen
aan het werk ziet, word je vanzelf blij: ze zitten voor
hun huis met een drankje in het zonnetje te breien.”
Informatie: www.madleaf-pieces.com
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‘We willen bij mensen
een glimlach op hun
gezicht toveren’
WIE: FIËNA TENNING (37)
WAT: Lovelies, een webshop die wordt gerund door
vier ‘zussen’, met natuurlijke zoetwaren zoals fruitlolly’s
met biologisch fruit, lavendelmacarons en viooltjesthee.
SINDS: 2011
WAAROM: “Ik kom uit een grote Surinaamse familie,
waar we altijd aan het koken en bakken waren. Het is
bijna een familieritueel. We houden van snoepen, maar
we vinden het ook belangrijk dat het verantwoord is
en er mooi uitziet. Maar dat soort snoep en koek is
bijna niet te vinden! Vandaar dat mijn zusjes en ik ze
zelf zijn gaan maken. Eerst experimenteerden we met
bestaande recepten, later bedachten we steeds vaker
onze eigen recepten, die natuurlijk uitgebreid werden
getest door vrienden en familie. Zij reageerden zo
goed dat we het idee kregen om er meer mee te doen.
We zijn om de tafel gaan zitten en zo ontstond Lovelies.
We doen alles met z’n vieren: drie zussen en één nichtje, maar we zijn zo close opgegroeid dat het voelt alsof we allemaal zusjes zijn. Onze eerste vondst was de
Fruitsiqle, een lolly met echt fruit erin op een zoethoutstokje, met aardbeien-rozensmaak. Het was even zoeken
naar de perfecte lolly. We kwamen er bijvoorbeeld achter dat de Hollandse aardbeien een veel betere smaak
geven dan de Spaanse. En geen zoethoutstokje is
hetzelfde. Het is dus veel proeven en meten. We vinden het belangrijk dat ons suikergoed er net zo mooi
uitziet als het smaakt, dat je het iemand cadeau kunt
doen in plaats van een doosje bonbons. Het is dus
zeker niet alleen voor kinderen bedoeld, hoewel die
wel onder de indruk zijn van de grote, glanzende lolly’s. En het is natuurlijk fijn dat er alleen natuurlijke
ingrediënten in zitten en geen toegevoegde conserveringsmiddelen. Ik heb zelf drie kinderen en ik let >
Lees verder op pagina 57

WIE: SARAH SCHWARZ (35)
WAT: Golden Nature Products, een webshop waar
natuurlijke producten voor baby’s worden verkocht op
basis van bijenwas en etherische oliën.
SINDS: 2004
WAAROM: “Mijn dochter kreeg als baby last van
eczeem. Ik had alles al geprobeerd toen mijn moeder
met een oud familierecept voor bijenwaszalf gaf. Mijn
opa was een boer in Zuid-Duitsland die alles uit de natuur haalde: hij maakte zijn eigen jam en wijn, en ook
middeltjes tegen aandoeningen als deze.
Ik heb eindeloos geëxperimenteerd met het recept,
waar ik zelf nog etherische oliën aan toevoegde die ik
gebruikte in de massagepraktijk die ik op dat moment
runde. Zo wist ik dat bijvoorbeeld lavendel- en rozenolie goed zijn voor een probleemhuid. Uiteindelijk ontstond dé Bijenwaszalf, die bij mijn dochtertje zo goed
bleek te werken dat de uitslag binnen twee weken verdween. Ik was verbaasd! Mensen uit mijn kennissenkring zijn de zalf toen ook gaan proberen. Van hen
kreeg ik de meest wonderbaarlijke verhalen te horen
over baby’s, maar ook over volwassenen die eindelijk
van hun eczeem waren verlost.
Ik ben me toen meer gaan verdiepen in de geneeskrachtige werking van bijenproducten en ontdekte
dat bijenwas een stofje bevat dat als een natuurlijk
antibioticum werkt. Dat zoiets heilzaams gewoon
in de natuur te vinden is, vind ik heel bijzonder. Ik

‘Dat zoiets heilzaams
gewoon in de natuur
te vinden is’
besloot dat ik nog veel meer van dit soort producten
wilde ontwikkelen en richtte Golden Nature Products
op. De naam is geïnspireerd op de eerste keer dat ik de
imker bijenwas zag smelten in de zon: het leek net
vloeibaar goud!
De was haal ik uitsluitend bij biologische imkers, ook
al zijn er daar maar weinig van. Momenteel ga ik ervoor naar Frankrijk. In mijn eigen tuin teel ik sint-janskruid en goudsbloem. Ik bedenk alle recepten zelf en
maak ze eigenhandig, in een soort grote ketel in mijn >
Lees verder op pagina 57
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WIE: LONNEKE VAN ASSELDONK (37)
WAT: Liefste Knuffels, een webshop met ecologische
handgevilte knuffels met kristallen erin verwerkt.
SINDS: 2008
WAAROM: “Een paar jaar geleden maakte ik voor
het eerst een konijntje van gevilte wol. Dat voelde
meteen als een echt diertje, alsof er een ‘ziel’ in was
gekomen. Daarna ben ik meer dieren gaan maken:
draken, zwanen, uilen. Ik merkte dat mensen ontroerd raakten als ze mijn knuffels zagen. Ook ging
ik er kristallen in verwerken, omdat die subtiel aanvullen wat ik bij de dieren voel. Ik heb bij elk dier een
ander gevoel: konijntjes vind ik lief en zachtaardig,
draken sprookjesachtig, zwanen zacht en kwetsbaar.
Nu ik Liefste Knuffels ben begonnen, sta ik regelmatig op beurzen en ik weet vaak van tevoren al wie

gehad. Misschien omdat ik zelf zo’n gevoelig kind was.
Ik had vroeger een beverknuffel waarvan ik geloofde
dat hij mensen beter kon maken: als ik ziek was, lag-ie
op mijn buik. Ik heb een tijd in de gehandicaptenzorg
gewerkt; ook heb ik kinderboeken geschreven, maar
in het maken van knuffels kan ik het meeste van mezelf
kwijt. Ik wil mensen letterlijk iets meegeven, hun
‘een knuffel geven’. Een waarzegster zei jaren geleden al tegen me: ‘Je hebt zoveel liefde in je, je wilt
het liefst de hele wereld vasthouden.’ Ik besefte
laatst dat ik dat nu echt doe, met mijn knuffels.
Ik krijg veel terug van kinderen: een lach of een be-

‘Ik weet vaak van
tevoren al wie welke
knuffel gaat kopen’
welke knuffel gaat kopen. Dat klopt dan helemaal.
Soms vind ik het lastig om afstand van een dier te
doen, dan staat het eerst nog een tijdje bij mij.
Uiteindelijk gaat de knuffel altijd naar een bijzonder
iemand en dan denk ik: ja, daar was-ie voor! Dan kan
ik ’m loslaten.
De meeste ideeën ontstaan in de tuin of in het bos.
Ik heb een wilde tuin met veel bloemen en een
moestuin, waar ik veel in werk of een beetje zit te
mijmeren. Mijn atelier is in de serre en de deuren staan
altijd open, dat geeft me inspiratie. Draken bedenk ik
meestal als ik in het bos wandel, de zwaan bedacht
ik toen ik een slapende zwaan zag: dat vond ik zo’n
mooie vorm. En toen ik een egel had helpen oversteken, ben ik egeltjes gaan maken.
Kinderen komen vaak op me af, dat heb ik altijd al
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dankbriefje dat ze het zo fijn vinden dat ze nu een
vriendje hebben. Mijn eigen kinderen vinden het
ook leuk wat ik doe. Ze bedenken weleens de namen
en mijn dochter doet graag mee met vilten. Soms
help ik mensen met iets specifieks. Ik heb een keer
konijntjes gemaakt voor zussen van wie het konijn
was overleden, die leken ook echt op hun konijn.
En voor een paranormaal jongetje heb ik een draak
gemaakt, waardoor hij niet meer bang was. Dat zijn
dingen waar ik heel blij van word.”
Informatie: www.liefsteknuffels.nl

goed op wat ze binnenkrijgen: ze
werkplaats. Meestal ontstaan de ideeën
>
eten eigenlijk alleen dingen die ik zelf
vanzelf. Zo kon mijn zoontje als baby
heb gemaakt. Als je dan toch snoept,
moeilijk in slaap komen, voor hem
doe het dan zo goed mogelijk, is mijn
heb ik de Slaapjesbalsem bedacht.
insteek. Mijn twee jongste kinderen
Het leuke is dat ik nu doe wat ik vroeger
mogen soms een lolly delen: de jongal graag deed: als kind verzamelde ik
ste wil alleen het fruit dat erin zit, de middelste eet
parfum en bloemen en smeerde ik babyzalfjes op
de rest. Ik denk dat mijn zussen en ik zelf ook altijd
mijn pop. Nu ben ik bijna fulltime bezig met Golden
een beetje kind zijn gebleven. Dat vinden we belangNature. Behalve via de site worden mijn producten
rijk: dat volwassenen zich kind mogen voelen. We
in natuurwinkels en homeopathische zaken verwillen graag een glimlach op hun gezicht toveren als kocht. Ik zou dag en nacht bezig kunnen zijn met
ze ons fleurige, zonnige snoepgoed zien. Daarnaast
mijn bedrijf, maar mijn gezin staat op de eerste
proberen we iets bij te dragen aan een betere wereld
plaats. Ik wil er graag voor mijn twee kinderen zijn,
door zo veel mogelijk fairtrade in te kopen.
dus ik hoef niet zo nodig snel te groeien. Wel ben
We lachen en kakelen veel in de keuken, maar er is
ik het bedrijf aan het uitbreiden - onlangs heb ik
ook weleens heibel. Je blijft toch zussen, hè? Er wordt
een gezichts- en lichaamsolie voor zwangere vrouweleens met een deur gesmeten, maar gelukkig is
wen gelanceerd. Maar ik let er ook op dat ik kan
het ook altijd snel weer goed. Dat is het voordeel van blijven werken op de ambachtelijke manier die bij
familie zijn: je kunt elkaar toch niet ontlopen, dus de
me past. Ik vind het belangrijk om de balans te bezussenband wint het altijd. Het gebeurt ook wel dat we waren. Om mijn hart te volgen, maar ook te kijken
zo druk aan het kletsen zijn dat we een of ander ingre- waar anderen behoefte aan hebben. Dat is de kunst
diënt vergeten en weer helemaal opnieuw moeten
van het leven, denk ik: balans vinden. Balans vinden
beginnen. Maar het eindproduct is altijd perfect.”
is gelukkig zijn.”
Informatie: www.lovelies.eu

Informatie: www.goldennatureproducts.nl
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