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ENTREPRENEURS
ons storie

Die wêreldwye Covid-19-pan-
demie het die tradisionele 
manier van sake doen op sy 
kop kom keer. Groot onder-

nemings moes inderhaas hul sakemodel 
aanpas, en kleinsakeondernemings moes 
om den brode buite die boks (en van die 
huis af!) begin dink én doen. 

Maar as daar nou een ding is wat Suid-
Afrikaners goed kan doen, is dit om op hul 
voete te dink

Marita Bezuidenhout, Esther Wolma-
rans en Alisa Günter moes al drie eiesoor-
tige storms in hul lewe trotseer om uitein-
delik ’n vasmeerplek in die sakewêreld te 
vind. Hier is drie entrepreneurs wat wéét 
hoe om plig en plesier fyn en ligvoets te 
balanseer. Soos net ’n vrou kan. 

En hier is elkeen se verhaal.

Babakos 
vir besige 
mammas
Marita Bezui-
denhout (32) 
van Centurion 
in Pretoria en 
ma van drie 
woelwaters, 
Christelle (8), 
Hendre (6) 

en Janko (5), se passie is aansteeklik. Sy 
gesels borrelend oor haar onderneming 
Magies vol Liefde wat voedsame babakos 

voorberei. Dit het haar in 2019 AfriForum 
se Entrepreneur van die Jaar-toekenning 
besorg.

Sy vertel: “Ek het aanvanklik net vir 
myself en ’n paar vriendinne babakos 
gemaak. Ek het die behoefte aan gesonde 
babakos gesien, ook dat mammas nie 
noodwendig die tyd het om dit self voor 
te berei nie. 

“Só is Magies vol Liefde gebore. Aan-
vanklik op klein skaal, met net ’n bietjie 
spaargeld, en in my eie kombuis.”

Marita het ’n ruk later uitgevind sy is 
swanger met haar derde kind, Janko. 

“Ek het getwyfel of ek met my on-
derneming moes voortgaan, en ek was 
baie depressief. Tog het ek ’n rede nodig 
gehad om soggens op te staan, te voel ek 
is iets werd. 

“Ek het aan my wonderlike man Willem 
(37), ’n projekkontrolebestuurder, gesê ek 
wil nie oor 20 jaar terugkyk en wonder wat 
ek nou éintlik gedoen het om die wêreld 
’n beter plek vir ander te maak nie.”

Sy glo die Here het haar uit die groef 
gered, en haar gehelp om nie net haar eie 
potjie te krap nie, maar om ook vir ander 
mammas geleenthede te ontsluit. 

“Ons het tans nege punte waar mense 
ons gevriesde geregte vir babas en kleu-
ters kan kom oplaai. Op hierdie manier 
verdien nóg tuisbly-mammas ’n inkomste, 
en word hul eie waardigheidstenk vol. Die 
meeste bestellings word aanlyn gedoen, 

en dit word deur ’n maaltydplan verge-
sel.” 

Magies vol Liefde het ook ’n blog en 
’n YouTube-kanaal waar raad en resepte 
gedeel word. Van klinieksusters tot spraak-
terapeute en dieetkundiges verwys kliënte 
na dié gevriesde etes. Hier kan hulle voed-
same kos sonder bygevoegde sout, suiker, 
stysel en preserveermiddels kry.

Tydens die inperking kon Magies vol 
Liefde volstoom voortgaan om mammas 
te ondersteun, hulle wat 
eensklaps ook skoolwerk-
hooi op hul vurk moes 
laai. 

Marita lag as sy 
vertel dat sy nooit kon 
vermoed dat sy ’n 
babakos-deurry-diens 
sou bied nie. “Dit het my 
gedwing om nuut te dink. En 
my met hernieude dankbaar-
heid vervul. Dankbaarheid 
om my kinders styf teen 
my te kan vasdruk. Maar 
bowenal dankbaarheid 
oor God wat ’n onderne-
ming gestalte laat kry het 
om my uit ’n donker gat 
te red.”

Ja, bieg sy, sy raak 
soms bekommerd. 

Maar haar kollegas 
sal haar aan God se 

Vroue vol vernuf
 Op ’n manier is ’n krisis vir ’n entrepreneur gemaak. En andersom. Hier is 

drie verhale waarin vroue-entrepreneurs die hoofrol speel. (Hoewel “speel” 
dalk die verkeerde woord is ...) Hulle vertel van harde, hárde werk. Van 

vindingrykheid en spanwerk. En van God se goedheid.
 DEUR DAWID BRAND
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voorsienigheid herinner. Dan bid en lees 
hulle saam, en speel “Raise a hallelujah!” 
kliphard terwyl almal saamsing. Maskers 
en al.

“Dis nie maklik om jou eie onderne-
ming te begin nie. En dis ’n lang pad na 
sukses. Maar as God ’n saadjie geplant 
het, weeg plesier gou swaarder as plig. 
Hoe meer ek bid vir wysheid, hoe makliker 
is dit om Hom in alles te vertrou. 

“Want te midde van al die twyfel en on-
sekerheid, veral in hierdie onstuimige tye, 
bly Hy onwankelbaar. ’n Vasmeerplek.”

• Lees meer by
www.tummiesfulloflove.co.za

Tuisge-
maak, 
geurig én 
mooi
Vir Esther 
Wolmarans 
(61) van Wel-
lington was 
’n dagstuk-
kie iewers in 

Februarie 2017 oor die gelykenis van die 
muntstukke in Matteus 25 ’n “Damaskus-
oomblik”. 

Dit het haar liefde vir kosmaak in ’n 
onderneming met die naam Whats4Dinner 
omskep.

“My man is in 2015 aan kanker oorlede, 
en ek het in 2017 besluit om KwaZulu-
Natal vir die Wes-Kaap te verruil om nader 
aan my dogters, Carmia (32) en Marjorie 
(25), te wees. 

“Ek het nie geweet wat ek hier sou 
doen nie. Ek was bang, want wie sou tog 
’n 57-jarige in diens wou neem?”

Maar gewapen met ’n onwrikbare 
geloof, ’n klein bietjie erfgeld en hope 
kosmaaktalent, het sy en Carmia een-
voudig die besigheidsbul by die horings 
gepak. Carmia hanteer die bemarking 
en finansies, en Marjorie sit tussen haar 
onderwysstudies aan Unisa deur ook hand 
by. Sedertdien het Whats4Dinner tot ses 
werknemers gegroei. En ses weeklikse 
spyskaarte met ’n groot, gesonde verskei-
denheid. Bestellings word per WhatsApp 
geneem, en Maandae tot Donderdae tus-
sen 16:00 en 18:30 by vier verspreidings-

punte afgelewer.
“Ek glo nie in massaproduksie nie,” sê 

Esther. “Niks word afgerammel nie. Dit 
moet soos ’n tuisgemaakte maaltyd smaak, 
soos jou eie ma se kos. Geurig én mooi. 

“As ’n vrou vir haar gesin kosmaak, 
word sy dikwels nie waardeer nie. Dit bly 
’n plig en jy maak oor en oor dieselfde 
geregte.

“Maar met Whats4Dinner kry ek die 
geleentheid om weekliks met resepte te 
speel en nuwe geregte op die proef te stel. 
Dis wonderlik stimulerend vir ’n kreatiewe 
siel. 

“Alhoewel ’n mens die luuksheid het 
om jou eie baas te wees, is daar wel uitda-
gings. Jy is 100% verantwoordelik vir alles, 
ook vir diegene wat vir jou werk.”

Vir Esther is geloof en geldsake soos 
kettie en klip. 

“Ek neem geen besluite sonder om 
eers daaroor te bid nie. Met die inperking 
moes ons vinnig aanpas: Ons moes met 
minder werknemers klaarkom, minder 
winkel toe gaan, en die etes by klante se 
voordeur aflewer. 

“Mense besnoei op luukshede, soos 
om elke dag winkel toe te gaan om vars 
produkte te koop. Hulle moet dalk van die 
huis af werk, die huistake verrig én kinders 
met skoolwerk help. Dan is ’n goedkoper 
alternatief soos ’n gevriesde, tuisgemaakte 
maaltyd – wat jou op die koop toe tyd 
spaar – die ideale uitweg.

Sy vertel: “Die Here het my in hierdie 
tyd weer aan Hebreërs 11:1 herinner. Dit 
lui só: ‘Om te glo, is om seker te wees van 
die dinge wat ons hoop, om oortuig te 
wees van die dinge wat ons nie sien nie.’”

Esther sê sy het ’n sterk wil en dat sy 
moes leer om ’n balans te vind tus-

sen haar pligte as entrepreneur en die 
plesier om tyd saam met haar kinders en 
kleindogter Isla deur te bring. Carmia se 
seuntjie Lihan word in Julie gebore. 

“Ek reken vroue se moederlike instink 
van ondersteuning en besorgdheid bring 
iets unieks na die sakewêreld toe,” sê 
Esther. “En ek hoop dat Whats4Dinner 
só kan groei dat dit ’n nalatenskap vir my 
kinders kan wees. ’n Muntstuk vir môre.”

• Volg Whats4Dinner gerus op Facebook. 

Om ’n 
stukkie 
“onthou” 
te verewig
Hoewel sy 
in onder-
wys aan die 
Noordwes-
Universiteit 
se Potchef-

stroomkampus gestudeer en dit baie 
geniet het, was dit Saterdae waarna Alisa 
Günter (25) die meeste uitgesien het. 

Dan het sy haar waterverf en kwaste 
uitgehaal en haarself leer skilder. Al van 
2014 af. 

Alisa is in 2017 met Heinrich Günter 
(30) getroud, beter bekend as die musi-
kant Faraway George, wat ’n finalis was in 
die 2019-kykNET-talentkompetisie “Die 
Kontrak”. 

Sy vertel: “As dit nie vir my man se mo-
tivering was om ’n ‘ding’ hiervan te maak 
nie, sou ek waarskynlik nie nou ’n voltydse 
kunstenaar gewees het nie. Ek was baie 
onseker. Ek het getwyfel of iemand sou 
belangstel.” 

Sy gesels uit hul tuinwoonstel in 
 Rietondale, Pretoria. “Met die klem op 

‘tuin’,” voeg sy vinnig by. 
Haar passie vir plante kweek en in 

die grond vroetel is opmerklik in die fyn 
kwashale van haar kunswerke. Hier pronk 
van gesiggies tot groen vyeblare en land-
skappe. Sy spog ook met kalenders, en 
portrette van mense en diere. 

Daarby bied sy gereelde werkses-
sies aan, en haar “live art” waartydens sy 
mense tydens geleenthede soos troues 
skilder, is baie gewild.

Alisa se onderneming, Vos & Ink, is in 
baie opsigte in ’n koffiewinkel in Potchef-
stroom gewortel. Hier het sy geld verdien 
om kunsvoorraad te kon aankoop, en hier 
het sy ook haar man ontmoet. Haar eerste 
deurbraak was ook in ’n koffiewinkel, 
Grounded at Echo in Pretoria, wat aan 
haar ’n eerste uitstalgeleentheid gebied 
het. 

Sy vertel: “Omdat ek en Heinrich albei 
vryskut werk, is ’n onwrikbare vertroue in 
God se voorsienigheid onontbeerlik. 

“Daar is geen waarborge in môre nie, 
net ’n vaste vertroue in sy goedheid en 
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guns vandag. Ons fokus op sy seën, pleks 
van rand en sent.” 

En al het sy vroeër soms depressief 
geraak omdat haar passie ook haar plig is, 
het sy geleer dat dit glad nie waar is dat 
iets wat jou werk is, minder lekker hoef te 
wees nie. 

“As ’n mens dié leuen glo,” sê sy, “is dit 
uitputtend pleks van uitdagend. Vandag 
sê ek nee vir werk wat minder opbouend 
of minder interessant is. Al is dit my brood 
en botter, pak ek elke stuk werk met ’n 
ingesteldheid van ontspanning pleks van 

oorlewing aan.
“Dis soms moeilik om jou eie kreatiewe 

vryheid eenkant te plaas ten einde ander 
se drome en ideale vas te vang, maar ek 
probeer in my werk ’n stukkie ‘onthou’ vir 
iemand verewig. Dalk is dit ’n spesiale plek 
waar ’n paartjie verloof geraak het, dalk ’n 
troeteldier wat nie meer lewe nie. Ek dink 
dit maak my werk spesiaal en anders.”

Hoewel die skeppingsproses ’n alleen-
pad is, en sy al dikwels gewens het 

daar is iemand wat haar kan lei, gebruik 

Alisa tot twee assistente by geleenthede 
soos troues. 

“Ons het al 140 mense op een aand 
geskilder!”

Die feit dat sy nie formele opleiding 
of invloede van buite gehad het nie, gee 
haar die vryheid om te eksperimenteer, 
vertel Alisa. 

“Vos & Ink het nie ’n wenresep nie. Net 
absolute afhanklikheid van die Vader. Vir 
inspirasie én voorsiening.”

• Lees meer by www.vosenink.co.za

Marita

(Tummies Full Of Love)

Esther

(Whats4Dinner)

Alisa

(Vos en Ink)

My inspirasie “Die Amerikaanse sakevrou 
Kendra Scott het met ’n kind 
op die heup juwele begin 
verkoop. Sy is suksesvol én 
’n inspirasie. My ma (Susan 
Roberts, 58 jaar oud) is ’n 
besonder sterk vrou én ’n bo-
baaskok. Een van my resepte, 
Fruity Chicken, is juis deur my 
kleintydse herinnerings aan 
haar kos geïnspireer.”

“Ina Paarman het haar 
onderneming in haar motor-
huis begin en is vandag baie 
suksesvol. Ek is mal oor Food 
Network-programme soos 
 Pioneer Woman en Anna Ol-
son. En carpe diem! – om elke 
dag geleenthede aan te gryp.”

“My man Heinrich se aanmoe-
diging om in myself te glo. 
Daar is soveel mooi in ons 
land; ons moet dit net raaksien. 
Wat kuns betref, is daar baie – 
maar veral Ella Jackson Art in 
Engeland.”

Dít sou ek graag wou 
(aan)leer

“’n Volwaardige dieetkunde-
kursus.”

“Om ’n musiekinstrument te 
bespeel.”

“Om my administratiewe vaar-
dighede te verbeter.”

Ek droom oor “’n Babakos-restaurant waar 
babas van die ‘groot spys-
kaart’ en ouers van die ‘klein 
spyskaart’ af gesonde kos kan 
bestel.”

“Om iemand in diens te kan 
neem wat slegs aflewerings 
doen, sodat ek nét kan kos 
maak. En natuurlik ’n groter 
kombuis!”

“Om internasionale werkses-
sies aan te bied en van my 
werk aan groot maatskappye 
te verkoop.” 


