ONDERNEMERSLOUNGE

DIERENSPECIAALZAAK ANIMAUX

Adres:
Toleikstraat 13
Zaakvoerders:
Stef en Ilse
Levensmotto:
Blijf trouw aan je eigen
ideeën en visie
Passie:
Dieren, gezondheid,
zorgen

Klets!: Stef, in Bree kennen veel mensen jou als
Stef’s video.
Stef: Ik denk dat mensen
vooral mijn vrouw Ilse
kennen als de dame die
met minstens 4 honden
door Bree wandelt. Maar
inderdaad, na 23 jaar
videotheek, besloten wij
de koers te wijzigen.
Klets!: Wat was precies
de aanleiding?
Stef: Ik wist op voorhand
toen ik dit pand uitkoos,
dat het verhaal van
beelddragers zoals DVD’s
en games een uitdoofscenario zou zijn. Toen de
wegenwerken aan onze
deur begonnen, besloten
wij rustig uit te verkopen
om daarna de deuren te

Wanneer we bij Animaux binnenstappen, trekken 2
dingen onmiddellijk de aandacht: een enorm ordelijk en
smaakvol ingerichte winkelbeeld, en iets verderop, een
vriendelijke viervoeter die ons vanachter de toog belangstellend aankijkt. Klanten krijgen hier advies op maat en
verantwoorde natuurvoeding. Uitbaters Stef en Ilse hebben duidelijk een hart voor dieren ... en voor ondernemen.

openen in een volledig
nieuw concept. Nieuwe
straat = nieuwe winkel
= nieuwe inspiratie en
goesting.

het heel minutieus aan
voor onze eigen winkel.

Klets!: Waarom kozen jullie voor dierenvoeding?
Ilse: Ik was altijd al
intensief bezig met de
verzorging en de menu’s
van onze eigen dieren.
Een dier kan niet zeggen
wat het nodig heeft, maar
als baasje moet je wel
bewust met hun gezondheid bezig zijn. Iets
professioneel met en voor
dieren doen was altijd al
een kinderdroom.
Stef: In het begin heeft ze
mij wel een beetje moeten
overtuigen. Het is dan ook
geen kleine verandering.
We staken vervolgens
heel wat tijd in het bezoeken van dierenwinkels
met een goed concept.
Eens beslist, pakten we

Klets!: Dat kan je wel
zeggen! We moeten hier
een bepaalde ‘shopdrang’ onderdrukken,
ook al loopt er thuis geen
hond rond.
Stef: Ik zie mijzelf als een
fiere kapitein van mijn
onderneming. Ik bepaal
graag zelf welke koers
ik vaar en hoe ik ze vaar.
Als de boot versleten is,
komt er een nieuwe boot.
Maar dan wel een zeer
fatsoenlijke. Wij verkopen
enkel kwalitatieve producten die we zorgvuldig
zelf uitkiezen en die een
meerwaarde zijn voor
baasje en dier. Daar ben ik
zeer trots op!
Klets!: Jullie eigen lijn
dierenvoeding Canis
Purus lijkt daar een goed
voorbeeld van te zijn.

Ilse: Bijna alle industriële
merken zitten barstensvol met granen terwijl
honden vleeseters zijn.
Dat klopt niet. Wanneer
ik voor mijn honden een
menu samenstel, vraag
ik me altijd af: wat is er
beter dan natuurlijk vlees,
groenten die we zelf ook
eten en gezonde eiwitten? Het productieproces
bij Canis Purus is hiervan
afgeleid. Alle combinaties
en recepturen hebben
we zelf ontwikkeld. Wij
adviseren klanten hondenvoeding met een hoog
vleesgehalte en kunnen
met zekerheid zeggen
dat wat je bij ons koopt,
je hond gezond maakt
en houdt. Dat geeft me
enorm veel voldoening.
Klets: dankjewel voor
jullie gepassioneerde
uitleg!
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