
Astrid de Groot, Michelle van der
Burgh, Happy Rainy Days

Het idee van Astrid de
Groot (43) en Michelle
van der Burgh (43) om
vrolijke regenkleding op

de markt te brengen, ontstond uit
pure frustratie. De Groot kreeg een
nieuwe baan dichter bij huis en ruil-
de de auto in voor de fiets. De kinde-
ren naar school brengen, even
boodschappen doen en dan ook
nog op en neer naar haar werk; daar
zat regelmatig een nat pak tussen.

Dus ging ze op zoek naar regenkle-
ding, liefst natuurlijk iets dat lekker
zat en er ook nog eens leuk uitzag.
En daar deed De Groot een ontdek-
king: “Het was er gewoon niet.”

De stap naar ‘het dan maar zelf
doen’ was snel gemaakt. De Groot,
met een achtergrond in de reclame-
wereld, vroeg haar vriendin Van der
Burgh – die al jaren kleding produ-
ceert – in te stappen.

“Ik weet hoe ik dingen moet verko-
pen, zij weet welke ontwerpen en
materialen we moeten gebruiken.”
Dan klinkt haar reclame-ervaring
even door: “Met haar in de back-
office en mij in de frontoffice vor-
men we een tandem. En samen
gaan we keihard.”

Happy Rainy Days draait na twee
jaar – het eerste jaar alleen online,
het tweede jaar ook te koop in Duits-

land en in meer dan honderd win-
kels in België en Nederland – op vol-
le toeren. De Groot kan er al van le-
ven, Van der Burgh doet het part-
time en heeft er nog een baan bij.

De regenkleding is duurder dan
een gemiddeld regenpak bij de He-
ma, geeft De Groot toe, maar dan
heb je ook meer: “Onze kleding is

Jantien Aerts: ‘Er is straks zelfs een virtueel personage, zodat je jouw trouwjurk

En dan ben
je ineens
eigen baas
Uit pure frustratie voor jezelf beginnen.
Of omdat je per ongeluk een gat in de markt
ontdekt. Dat een eigen bedrijf je kan
overkomen, bewijzen Astrid, Michelle,
Jantien, Fatima, Loes en Lisanne.
MARIANNE LAMERS en HANNE REUS
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Laat het
nu maar
lekker
regenen

‘Salaris
komt
volgend
jaar’
Loes Doesburg Lanooij en dochter
Lisanne Eshuis, Bloemen van Loes

Loes Doesburg Lanooij (54)
zag in haar functie van direc-
tiesecretaresse heel wat boe-
ketten voorbij komen. Maar

of ze daar nou blij van werd, nou
nee, vertelt dochter Lisanne Eshuis
(24). “Ze was nooit echt tevreden,
sommige boeketten durfde ze niet
eens weg te geven.”

Waarom ga je het niet zelf doen,
vroegen collega’s. “We hebben toen
rondgekeken en kwamen tot het be-
sef dat een bloemenwinkel voor be-
drijven een gat in de markt kon
zijn.” Bijkomend voordeel was het
sociale netwerk dat Doesburg La-
nooij in de tientallen jaren als secre-
taresse had opgebouwd.

Eshuis had inmiddels haar studie
communicatie aan de Hogeschool
van Amsterdam (HvA) afgerond en
besloot in te stappen. Een goede
combi, blijkt drie maanden na de
opening: “Mijn moeder doet het cre-
atieve deel, ik richt me op het con-
tact met de klanten en de site.”

Moeder en dochter gaan elke week
met een kennismakingsboeketje –
met vaas – langs bij bedrijven. “Het
contact met de klant is bij ons één
van de allerbelangrijkste dingen.
Vaak rolt er na zo’n bezoek ook een
bestelling uit.”

Bij elke bezorging wordt gevraagd

wat de klant ervan vindt en bij het
sturen van boeketten naar externe
relaties krijgt de opdrachtgever een
foto van het boeket. Het werkt. Na
twee maanden hebben ze al meer
dan tien vaste klanten waaronder
Randstad, Hema en de HvA.

Veel geld aan investeringen waren
ze niet kwijt: “We hebben gebruik
gemaakt van ons netwerk. Studie-
genoten wilden voor een zacht prijs-
je onze site bouwen en we vonden
een niet al te dure bedrijfsruimte in
Zuidoost.”

Er is nog geen sprake van loon. Zo
werkt Eshuis nog parttime bij een
communicatiebureau: “Hopelijk
kunnen we onszelf volgend jaar
gaan uitbetalen.”

www.bloemenvanloes.nl

Lisanne (24) runt met haar moeder Bloemen van Loes. FOTO BART KOETSIER

Michelle van der Burgh (links) en Astrid


