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START-UP = STIPSTER

Een nieuwe generatie ondernemers staat klaar om onze portefeuilles en winkelstraten te veroveren. Niet met de zoveeiste
doorsneekledingwinkel of brasserie, maar met hippe conceptstores en vernieuwende producten. Hun bijnaam? Stipster, een
samentrekking van start-up en hipster. Ze leggen zich niet
De leukste en nieuwe
hotspots vind je
op www.flair.be/

neer bij een arbeidsmarkt die onredelijke vacatures met
vijfjaar ervaring eist en willen het anders aanpakken.
vinr: Joanne, Emma, Lynn-Marie

hotspots.

Afin de garantir le respect des droits d'auteur relatif aux contenus de presse fournis, nous vous rappelons l'application de l'article 7 de nos conditions générales de vente à toute utilisation autre que la simple consultation

Flair (NL) 13/01/2015

Periodicity : Weekly

Printrun : 170,000

JOANNE VANDEN AVENNE

BELGIUM

Eevuei9evuZaak?

DOE HET
1
GEWOON
uJ

LL

We hebben allemaal wel eens (luidop) gedroomd van die gezellige koffiebar of hippe
kledingzaak die we ooit gaan openen. Ooit. Op een dag. Maar deze vrouwen dben
het gewoon. 2015 wordt het jaar van hun eigen zaak.

Zussen Joanne, Emma en
Lynn-Marie verhippen de
Kortrijkzanen met hun
conceptstore
Wie? Joanne (27), Emma (23), en LynnMarie (26) Proudly present: Concept
Store Joanne Vanden Avenne. Open?
Opening gepland in maart

Joanne: Vijfjaar geleden maakte ik
mijn kinderdroom waar: een eigen
kledingcollectie. Al die jaren bracht ik ze
aan de vrouw via een paar verkooppunten in Belgie en twee in New York.
Tot Emma met een lumineus plan op de
proppen kwam.'
Emma: 'In m'n laatste jaar commerciele
communicatie heb ik een commercieel
en financieel plan opgesteld, met als
fictief voorbeeld een zaak van mijn twee
oudste zussen en mijzelf. Beetje bij
beetje dachten we: waarom zouden we
de sprong niet echt wagen?'

Eén voor alien, alien voor één
Lynn-Marie: 'Ik was meteen enthousiast. Joanne en ik werkten al langer
samen: ik hielp bij de keuze van haar

stoffen en reisde mee naar beurzen.'
Joanne: 'Een eigen zaak zou dat extra
opstapje zijn. Dus zijn we er gewoon
voor gegaan. In dit prachtige herenhuis
kan ik mijn kledingcollectie presenteren
in een omgeving die er helemaal bij past.
We willen ons ook onderscheiden met
de allerbeste klantenservice. Kleding op
maat zal bijvoorbeeld mogelijk zijn.'

wordt ook een conceptstore waarvoor ik
designobjecten zal selecteren. Met
misschien na verloop van tijd een wijnbar in het achterliggende koetshuis.'
Emma: 'Toch hebben we unaniem
beslist om Joannes naam te behouden.
Die heeft al enige bekendheid. Voor het
overige zijn er amper twistpuntjes
geweest. Onze ouders hebben ons dan

'In dit prachtige herenhuis kan ik
mijn kledingcollectie presenteren in de
omgeving die er perfect bij past.'
JOANNE:

Lynn-Marie: 'Als kleur- en stijlconsulente zal ik klanten met raad en daad
kunnen bijstaan. Zit alles mee, dan heb
ik binnenkort ook een diploma visagie
en make-up, dat creeert extra
mogelijkheden.'

Zussen plagen is om
problemen vragen?
Joanne: 'Over de naam hebben we
even discussie gehad. Lynn-Marie
wilde liever onze achternaam.'
Lynn-Marie: `Uiteindelijk is het meer
dan Joannes collectie die hier hangt. Het

ook op het hart gedrukt om ieders
verantwoordelijkheid goed af te
bakenen. Ik doe de communicatie en
ben de gastvrouw in de winkel. LynnMarie gaat naar beurzen, adviseert
klanten en beheert de e-shop.'
Joanne: `Tussen de orde en structuur
van de zussen kan ik mijn meer
chaotische, creatieve ziel de vrije loop
laten. En doen waar ik het beste in ben:
ontwerpen.'
Wolvenstraat 21, Kortrijk.
www.joannevandenavenne.com .
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Liesbeth doet de Leuvenaars
bewuster shoppen met haar
verpakkingsloze supermarkt
Wie? Liesbeth (29) Proudly presents:

Content, een verpakkingsvrije supermarkt.
Open? Net!

'De zin om te ondernemen kriebelt al
langer, maar alleen durfde ik de sprong
niet te wagen. Het voorstel van Sarah en
Dries kwam een halfjaar geleden als een
godsgeschenk: "Wil jij de derde vennoot
worden van onze verpakkingsvrije
supermarkt?" 1k heb niet lang hoeven
nadenken: natuurlijk! Een eigen zaak,
geen twee maar zes handen die aan
hetzelfde zeel trekken en de wereld
een klein beetje beter maken met
onze verpakkingsvrije visie. 1k zou
wel gek zijn om niet toe te zeggen.'

Tussen pasta en pampers
'De timing is niet de allerbeste: ik heb
een zoontje van acht maanden oud. Vele
mensen zouden misschien terugdeinzen
om net dan financiele risico's te nemen
en voor lange werkdagen te kiezen. Maar
deze kans is té mooi. Mijn vrienden en
kennissen reageren zo enthousiast en
geloven honderd procent in het slagen
van een supermarkt zonder verpakkingen. Ook ik. Het stoort me al jaren hoeveel verpakkingen, dozen en blikjes ik na
elk supermarktbezoek weggooi. Een
overlast voor ons milieu die zo makkelijk
te omzeilen valt. Naar onze supermarkt
kom je met je eigen doosjes die je
vervolgens met voedingswaren vult.'

Duizendpoot in wording
'Nu is alles nog nieuw en heel spannend.
Over vier dagen openen we en er moet
nog veel gebeuren. Maar vanaf volgende
week krijgt mijn leven hopelijk weer wat
routine. Met normalere werkdagen: niet
tot tien uur 's avonds, maar tot een uur
of vijf. Achteraan in de winkel zullen
klanten kunnen lunchen aan een buffet
dat bereid wordt met overschotten uit de
winkel. We willen ook workshops over
gezond eten geven. Geen dag zal
dezelfde zijn. En zo heb ik het graag.'
Content, Tiensestraat 259. Leuven. www.facebook.
com/contentcvba?fref=ts.

!L
'De werffd een klein
beetje beter maken,
die kans is te mooi
om te laten liggen.'
_
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Van 9u tot 21u werken, nachtje door
doen: laat maar komen als het om mijn
droomjob gaat.
Bazen zijn goed om van te leren. Maar
het is nog beter om er zelf eentje te zijn.
.1 Het ecologische aspect is belangrijk in
mijn job. Een betere wereld begint bij
jezelf, n'est-ce pas?
Voor de job van m'n leven wil ik risico's
nemen. Ook met mijn spaarcenten.
Rust vind ik in het nieuwe, in mezelf
uitdagen. Van routine en structuur loop
ik de muren op.
De hipste must haves, de hotspots van
het moment. de laatste design stuff voor
je kleerkast en interieur: ik ben een
wandelende trendradar.
Als iedereen zegt dat het me niet zal
lukken, ben ik nog driedubbel zo sterk
gemotiveerd.
Vrije weekends? Die kan ik tijdens mijn
pensioen hebben.
Bijleren doe ik mijn hele leven. Door te
lezen, workshops te volgen...
Werken is niet gewoon werken. Het is
mezelf ontplooien, verbeteren en iets
kunnen betekenen in de samenleving.
Minstens 7 x akkoord? Dan heb jij
het misschien in jou om een stipster
te zijn. Go for it!

Annelies verlekkert de Gentenaars met chocolade en kunst
Wie? Annelies (28) Proudly presents:

chocolaterie en kunstgalerij Galerie
Ganache. Open? Net!

'Creatief zijn, mooie dingen maken: dat
is wat ik altijd al wilde doen. En ook de
reden waarom ik architecte werd. Maar
daarnaast wilde ik ook ondernemer zijn.
Begin dit jaar besloot ik uit te dokteren
hoe ik zelfstandige kon worden in een
sector waar ik elke dag mooie dingen
kan maken. En waar ik mensen met liefde kan ontvangen en hen op een doodgewone dag een tof moment kan schenken.'

Gelukkig hadden mijn ouders er alle
vertrouwen in dat ik op mijn pootjes
terecht zou komen. Dus schreef ik me
in voor een chocolatieropleiding. Wat ik
ermee wilde doen, wist ik nog niet. Na de
opleiding kruiste dit pand mijn weg. Een
buitenkans: het ligt pal in het Gentse centrum en er huisde al een kunstgalerij in,
mijn tweede liefde. Impulsief maar met
voile goesting besloot ik mijn eigen chocolaterie op te richten: waar je de beste
chocolade kan kopen en degusteren met
koffie, thee of cava erbij.'

Waar is die stressbal?
I have a tasty dream!
`I.Titeraard verklaarden sommigen me
gek: "Je geeft je vaste job toch niet op?"

Natuurlijk is het geen evident parcours
geweest. De paperassen en de financiele
berekeningen hebben me vaak stress en

kopzorgen bezorgd. De nachten waren
de voorbije weken vaak kort. Maar
tegelijk was het al een van de leukste periodes van mijn leven. Mijn zin
mogen doen, de beste producten gaan
proeven en uitkiezen, het interieur voor
mijn winkel ontwerpen en dat alles
combineren met een kunstgalerij. Mijn
eigen baas zun is een hele verantwoordelijkheid, maar de vrijheid maakt me zo
gelukkig. Morgen is de opening, met
vrienden, familie en genodigden. De
burgemeester van Gent komt mee een
glas heffen. Op mijn Galerie Ganache,
die hopelijk veel jaren zal bestaan.'
Galerie Ganache, Limburgstraat 14,9000 Gent
(tegenover de Sint-Baafskathedraal). www.galerieganache.be .
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