2 minuten pitch voor NHN Business Award 2016
Dat ik hier sta komt door Liefde, Eigenwijsheid, Motivatie en Erkenning.
Liefde voor mijn kleinzoon Tim, die in 2001 zijn diagnose coeliakie kreeg.
Coeliakie is een voedselintolerantie en dat houdt in, dat je je leven lang geen
tarwe, rogge of gerst kunt eten. Hij was toen 1 jaar. Die liefde zorgde ervoor
dat ik zijn brood ben gaan bakken en daarna ontbijtkoek, koekjes, beschuit,
gewoon alles wat een opgroeiend kind wil. En waar heel veel glutenvrije producten
gemaakt zijn met maïs of rijstmeel, grondstoffen met lage voedingswaardes,
zocht ik in mijn
Eigenwijsheid naar grondstoffen met mineralen, vitamines, bouwstoffen die
nodig zijn om ook glutenvrij goed te kunnen leven. Brood zonder suiker en met zo
weinig mogelijk vet. Het kan.
Om dat te doen heb je
Motivatie nodig en wilde ik ook andere mensen laten delen in dat wat volgens mij
goed was. Eerst schreef ik een boek, toen kwam er een webwinkel, toen een
magazijn omdat het alleen maar groeide en groeide. Maar wat ik wilde, iedereen
laten zien dat glutenvrij brood niet droog en vies smaakt, maar ook lekker en
voedzaam kan zijn, dat lukte zo niet.
Daarom startte ik mijnwinkel Glutenvrij en Meer vol met glutenvrije producten
en een glutenvrije bakkerij, en daar verkopen we nu elke vrijdag, zaterdag,
zondag 500 broden, allemaal volgens mijn eigen receptuur, verantwoord en goed.
Ik denk zelfs dat Hans en Grietje mijn broodkruimels zouden gebruiken om
terug te komen naar huis, maar de Hamster at ze op.
Erkenning krijg ik doordat ik nu met de familie Hamster, dezelfde die op de
kleintjes let, in gesprek ben over het leveren van mijn brood aan hen.
Erkenning krijg ik ook door hier te staan, op grond van het aantal stemmen dat
op ons bedrijf is uitgebracht.
En Erkenning wil ik graag geven aan de mensen om me heen, dit kan ik niet alleen,
zonder hun inzet komt het niet goed.
Ik woon in Zweden, het is niet altijd makkelijk, maar ik ben op weg mijn doel te
bereiken, een goede glutenvrije boterham, bereikbaar voor iedereen in
Nederland die glutenvrij moet of wil eten.

