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Nancy volgde haar hart door een stoffenwinkel op te
starten, maar financieel is dat niet altijd even
makkelijk. Zeker niet nu zij en haar man worden
geconfronteerd met zware problemen bij de verkoop
van hun vroegere huis. “Daardoor moeten we nu twee
leningen afbetalen: één van 1.500 euro en een van 900
euro.”
“Mijn man verdient als service manager bij Proximus 2.700 euro netto”, vertelt
Nancy. “En ik heb al bijna vijf jaar twee stoffenwinkels, in Lier en
Steenokkerzeel, een naaiatelier en een webshop. Mijn dochter werkt drie jaar
voltijds in de zaak en ik heb nog een verkoopster in dienst. Met z’n drieën doen
we de winkel en de webshop. Bovendien zijn er nog zes personen die op
freelance basis de workshops organiseren en plannen. We hebben ook nog
twee flexiwerkers in dienst, en een jobstudente. Ik betaal mezelf een
minimumloon uit van 1.100 euro netto. Daarnaast krijgen we nog 530 euro
kinderbijslag en een maandelijkse vergoeding van ongeveer 400 euro van
Pleegzorg voor de opvoeding van Tchad.”
Brand in de zaak
“Ik had een goede job als key account manager bij Brucargo, maar na negen
jaar wou ik wat anders doen. Mijn hart lag bij stoffen en naaien, en dus heb ik op
een bepaald moment gezegd: ‘Ik doe het gewoon’, ook al was Pascal het daar
niet mee eens. Dat ik een loon van 2.700 euro, een firmawagen en andere
voordelen zomaar opgaf, heeft tot discussies geleid, maar hij berust er nu in. Ik

heb wel beginnersfouten gemaakt. Voor ik mijn winkel in Steenokkerzeel had,
zat ik in een conceptstore in Vilvoorde en die draaide niet zoals verwacht.
Daardoor heb ik veel geld verloren. We hebben ook een brand gehad in de
zaak. Die heeft mij 40.000 euro gekost, want we waren onderverzekerd. Dat heb
ik anderhalf jaar in mijn cijfers gevoeld. Ook het feit dat het zo’n prachtige zomer
was, heeft niet geholpen. Als het zo’n mooi weer is, gaan mensen niet achter
hun naaimachine zitten, hé. We zijn onze wintercollectie pas half oktober
beginnen te verkopen. In zulke maanden kan ik geen extraatjes uit de zaak
halen, want mijn vaste kosten lopen door.”
Twee hypotheken
“Voor de eerste winkel, in Lier, hebben we privé 30.000 euro geïnvesteerd en
nog eens 60.000 euro geleend. In die in Vilvoorde had ik nog eens 60.000 euro
gestoken, maar die ben ik grotendeels kwijt. Alleen het meubilair heb ik
meegenomen naar Steenokkerzeel, waar ik nog eens 40.000 euro heb
geïnvesteerd. Ik huur de panden in totaal voor 4.000 euro, maar overweeg nu
toch om één groot gebouw te kopen. Dat zal qua vaste kosten veel voordeliger
uitkomen. Ik betaal bijvoorbeeld maandelijks 1.000 euro aan elektriciteit. Mijn
stock kost ook handenvol geld: ik heb in de twee winkels op dit moment voor
zo’n 200.000 euro liggen. Maar ik kan niet anders, want het is onze grote keuze
waarmee we ons onderscheiden.”
“De winkels draaien goed, maar financieel en privé is het niet makkelijk. Wij
wonen nu anderhalf jaar in Lint en toen we begonnen te bouwen, hebben we
onze woning in Duffel te koop gezet. Daar waren ze ondertussen beginnen te
bouwen aan een flatgebouw. Ons huis stond een maand te koop toen het door
die bouw verzakt is. Er zijn overal scheuren en barsten, met als gevolg dat we
de verkoop hebben moeten stopzetten én we nu twee hypotheken aflossen:

1.500 euro hier in Lint en 900 euro in Duffel. Die zaak loopt al twee jaar en blijft
maar aanslepen, omdat het bouwbedrijf zijn verantwoordelijkheid niet wil nemen.
Wij hebben nog altijd geen cent gezien, waardoor we de schade ook niet kunnen
herstellen. In januari loopt ons overbruggingskrediet af en komt er nog eens 700
euro bij onze lening. Als dat dus niet snel in orde komt, zitten we echt in de
problemen. Pascal heeft gelukkig twee keer geërfd, maar dat spaargeld is er
intussen helemaal door.”
Voetbalschool
“Wat er veranderd is sinds ik zelfstandige ben? Wel, de weekendtrips van
vroeger zijn er niet meer, ook al omdat er geen tijd meer voor is met de winkel.
Tweemaal per jaar op vakantie gaan zoals vroeger, is uitgesloten.”
“Aan eten spenderen wij een 600 euro per maand en ook de hobby’s van de
kinderen zijn duur. Emiel voetbalt bij Beerschot en zit op de voetbalschool. Dat
kost ons minstens 2.000 euro per jaar. Hij volgt immers ook vier stages in de
zomervakantie a rato van 200 euro per keer. Tchad doet verdedigingssport,
voetbalt en volgt ook stages. Hij en Charlotte gaan nog op sportkamp, wat toch
ook 120 euro kost. Maar daarop besparen is geen optie. Dat doen we dan
eerder op etentjes. Vroeger gingen Pascal en ik altijd uit eten op dinsdagavond,
maar dat doen we dus niet meer. Anderzijds, dingen die we als gezin als een
meerwaarde zien, blijven we wel kopen. Omdat het deze zomer zo heet was,
hebben we bijvoorbeeld een groot zwembad van 600 euro gekocht. Veel geld,
maar anders moesten we voortdurend elders verkoeling gaan zoeken met de
kinderen en dan ben je meer geld kwijt. Ook hebben we een trampoline van
1.100 euro, maar Pascal zoekt wel altijd naar promoties. Onze barbecue kost
normaal 1.200 euro, maar hij kocht hem op een stockverkoop voor 400 euro.”
Geen spijt

“We kunnen vandaag veel minder geld uitgeven dan toen ik nog bij Brucargo
werkte, maar toch heb ik geen spijt van mijn beslissing. De winkel is mijn passie,
ik word er zo blij van. Het enige wat ik jammer vind, is dat ik geen sociaal leven
meer heb en er niet genoeg kan zijn voor de kinderen. Toch blijf ik geloven dat ik
op een dag goed van de winkel ga kunnen leven. Dan komt die vrijheid en tijd
vanzelf wel terug.”
www.destoffenmadam.be
Wie zijn ze?
Nancy Moerenhout (43) en Pascal Van Driessche (42) uit LintHebben samen
een zoon, Emiel (6), en een pleegzoon, Tchad (5)

Nancy heeft nog drie dochters uit een vorige relatie: Shanna (25), Zoë (24) en
Charlotte (12)

Hij werkt als service manager bij Proximus, zij heeft als Madeline De
Stoffenmadam twee stoffenwinkels
Hun gezamenlijk inkomen
3500-5000 euro
Maakt geld gelukkig?
Nancy: “Nee. Wij hebben het financieel echt wel goed gehad, maar ik kan
zeggen dat ik nu veel gelukkiger ben dan toen. Ondanks al het geld op de
spaarrekening, ontbrak er toch iets.”
Pascal: “Als je alleen maar geld hebt: nee. Je hebt meer nodig in het leven.
Maar het helpt wel een beetje.”
Grootste miskoop

Allebei: “Het huis in Duffel. Dat is een financieel fiasco. We hopen dat we heel
snel een vergoeding krijgen om de schade te herstellen, zodat we dat huis op
z’n minst al kunnen verhuren. Verkopen gaat sowieso voorlopig niet.”
Beste koop
Allebei: “Ons huis in Lint. Dat heeft ons veel rust gebracht. We hebben er ook
voor gekozen om het meteen helemaal in orde te zetten, zodat het af was toen
we hier introkken.”
Duurste koop
Nancy: “De investeringen in de winkel.”
Pascal: “Een fiets van bijna €4.000.”
Wat als je de lotto wint?
Pascal: “Stoppen met werken en investeren in vastgoed.”
Nancy: “Investeren in een nieuwe, grote winkel en mijn grootse plannen
uitvoeren. En meer hulp in huis halen.”

