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WAT DOE JE PRECIES?

Ik verkoop diabetes wearables (gadgets die je op je lijf kunt dragen).
Bijvoorbeeld bandjes voor om je pols zodat de sensor er niet afschuift,
een tasje, buikband en hemdje voor de insulinepomp en een koeltasje
om de buisjes met insuline koud te houden.

HOE KWAM JE OP HET IDEE VOOR JOUW BEDRIJF?

Ik heb sinds maart 2018 diabetes (suikerziekte). De producten die ik
kocht, vond ik niet fijn. Zo viel de sensor soms uit het sensorbandje.
Die sensor houdt in de gaten hoe hoog mijn bloedsuikerspiegel is.
Zo weet ik wanneer ik insuline moet spuiten.
Ik wilde zelf betere producten ontwerpen. Zo kan ik ook andere mensen
met diabetes helpen. Want nu moet je telkens zoeken en bestellen op
verschillende websites. Het is veel fijner als je alles op één plek kunt
kopen.

HAD JE GELD NODIG OM TE STARTEN?

Ja, want ik laat alles maken in een fabriek in Indonesië. De baas van mijn
moeder vond het zo’n goed idee dat hij het heeft gefinancierd.
Het was niet heel veel hoor.
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Met mijn bedrijf heb ik nu mijn
probleem en dat van andere
diabetespatiënten opgelost.

WAT VIND JE HET ALLERLEUKSTE AAN ONDERNEMEN?
EN WAT HET MINST LEUK?

Het ontwerpen van de producten vind ik heel leuk. Dat doe ik allemaal
zelf. Ik maak een tekening op papier met mijn idee en dat stuur ik dan
naar de fabriek. Zo heb ik net een polsbandje in de vorm van een blauwe
haai ontworpen. De namen van mijn producten verzin ik ook zelf.
De website bijhouden en de administratie doen vind ik lastig. Dat doet
mijn moeder.

KRIJG JE STEUN / HULP VAN IEMAND?

Ja, van mijn moeder en de fabriek in Indonesië. Die mensen zijn heel
vriendelijk. Ik heb ook nog proefpersonen die mijn producten testen.
Vriendjes steunen me door de bandjes te dragen en mijn jongere
broertje denkt ook wel eens mee over de ontwerpen.

WAT ZIJN JE PLANNEN VOOR DE TOEKOMST?

Mijn webshop uitbreiden. Ik wil straks een echte internetshop hebben,
waar bijna alle producten voor mensen met diabetes bij elkaar staan.
Geen apparaten natuurlijk, maar wel de gadgets die je kunt dragen.

WAT HEB JE GELEERD VAN HET ONDERNEMERSCHAP?

Dat als je een probleem hebt, je de oplossing vaak zelf kunt verzinnen.
Met mijn bedrijf heb ik nu mijn eigen probleem en dat van andere
diabetespatiënten opgelost.

WAT IS JOUW BELANGRIJKSTE TIP VOOR KINDEREN DIE OOK EEN BEDRIJF
WILLEN STARTEN?

Doe niet alles alleen, dat is te ingewikkeld. Zorg dat je hulp krijgt van
andere mensen.
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