


















weer helpen'' Met name Lola i, een echt horecadier. Als iemand water bestelt, vraagt Lola 

automatisch: '\Xïh u plat of bruisend?' Dit soort dingen hoort zij ons al heel haar leven 

zL'ggen als \\'e in de brasserie zijn en dat pikt ze op. Voor haar tiende verjaardag wil Lola 

dan ook het liefst een bandje ,·oor de kassa, zodat ze zelf bestellingen kan aanslaan." 

Owr Brasserie \'an Dam gesproken, het Amsterdamse etablissement dat icolelle 

waaraan hebben w11 ab ouder, als gezin, 

als koppel behoefte, wat missen wij' Soms 

heb ik b11voorheeld geen brood in huts. want 

ja, die dingcn schieten er 111 alle drukte wel-

eens bij in. Daar springt de bezorgmgsdienst 
samen met haar broer Sebastian bestiert: ,·oor horecaondernemers was het een zwaar 

jaar. Daarnaa,t miste Nicolette, zoals velen, het normale leven en knuffelen met haar 

dierbaren. Toch zit het niet in de aard van de Van Dammetjes om in dat gemis te 

blijven hangen. "Het heeft geen zin, dan kies ik er liever voor om er een feestje van 

Zapp op in, waarvan Bas investeerder 1s; met 

deze app staan je noodzakeli1ke boodschappen 

vliegensvlug op de stoep. Voor gezinnen zoals de 

onze is dat echt handig." 

te maken. Af en toe onderbroken door een flinke huilbui natuurlijk omdat het ik 

het even spuugzat was, maar dat hoort erbij." 

Druk is het wel, al die mooie kansen en briljante 

ideeën die non-stop voorbijkomen. Zeker nu Bas sinds 

Dat de Brasserie in eerste instantie dicht moest, was een 

klap. Maar" was dat niet gebeurd, dan hadden ze nu nooit zo veel succes 

gehad met de bezorgboxen, legt ze uit. "Ik kijk altijd naar wat wél kan. 

Zo focusten Bas en ik ons vooral op de voordelen van de lockdowns: 

twee jaar ook een bekende naam werd door instagram. 

"Hierdoor kunnen we nog meer leuke dingen doen, 

dus het is supergaaf, maar we moeten er samen nog wel 

een modus in vinden. En nee leren zeggen, want voor je 

het weet sta je altijd 'aan'.'' Met name voor het gezin is dat 

omdat ons sociale leven en een hoop verplichtingen wegvielen, had

den we meer tijd met het gezin en ruimte voor andere dingen." Hier

door kwamen veel projecten in een stroomversnelling, vertelt Nicolette 

enthousiast, zoals het vakantieboek Nederland heeft Alles dat het stel 

samen uitgaf en de foodlijn Let's Make it Fun, Better, Yum! met als 

belangrijk, zegt 'icolette, want twee bekende ouders geeft 

weer een andere dynamiek. "De meiden gaan er goed mee 

om. We proberen ze ook echt mee te geven dat we een bijzon

der leven leiden dat zeker niet vanzelfsprekend is. We bidden 

regelmatig voor het eten en spreken hardop onze dankbaarheid 

kick-off-product: groentefruitsnoepjes. "De afgelopen twee jaar stak uit; even een besef moment met elkaar. De kinderen zien ook echt 

ik mijn ziel en zaligheid in deze foodlijn, en ik ben er apetrots op. wel dat wij keihard werken om alles mogelijk te maken, dat het niet 

Ook hierin hebben Lola en Kiki een belangrijk aandeel; vanaf zomaar uit de lucht komt vallen." Die boodschap hoopt icolette 

het begin liet ik ze elke keer proeven en kreeg ik altijd eerlijke mee te geven aan haar dochters: "Heb je een bepaalde drive of droom: 

feedback. 'Mam, dit is echt harstikke goor!' Haha, pijnlijk, maar ga ervoor! Stap af en toe uit je comfortzone en durf. Mislukt het, dan 

nuttig: dan begonnen we opnieuw, waardoor we uiteindelijk 

écht lekker snoep ontwikkelden." Het idee voor de groente

snoep werd geboren uit een persoonlijke wens. "Ik wil 

mijn kinderen best iets te snoepen meegeven naar school. 

komt er wel weer wat anders, je haalt er altijd een les uit." 

De persoonlijke balans waarover we eerder spraken is nu

trouwens bepaald niet op orde, lacht icolette. Ze is zich er erg van bewust 

Toen ik me verdiepte in verantwoorde snoep, ontdekte dat zij en Bas met al die nieuwe projecten en bedrijven echt te veel hooi 

ik dat er niks lekkers op basis van groenten bestond. op de vork nemen. "Als de wereld zo lang heeft stil ge taan en je kunt weer 

Waarom niet? Hetzelfde gebeurde met het ontbijt: de 

meiden willen niet altijd brood 's ochtends voor ze 

naar school gaan, maar ik heb dan geen tijd voor 

gehannes met haverpannenkoekjes. Na de zomer 

komen we met groente- en fruitpannenkoeken in 

je slag slaan, dan moet je door, vinden wij als ondernemers. Maar nooit ten 

koste van de kinderen. Toen onze vaste oppas vorig jaar topte, merkte ik dat 

ik - ondanks bijspringende familie - echt hulp nodig heb om fulltime te kunnen 

blijven werken; ik rende 24/7 achter de feiten gaan." Toch duurde het even voordat 

Nicolette voor zichzelf durfde toe te geven dat ze die hulp inderdaad nodig had. 

verschillende kleuren en smaken, hup water erbij, 

en zo lekker dat er geen zoetigheid op hoeft." 

"Stiekem wil je het als moeder mis chien te graag allemaal zelf doen; ophalen van 

school, koekje' bakken, eten koken, alles", zu ht ze. inds kort helpt een geschoolde 

nanny van Görtz & Crown het gezin met wat structuur in huis. "Het geeft verlichting",

geeft Nicolette toe. "Ik vind het fijn om na een dag hard werken alle aandacht aan mijn

kinderen te kunnen geven zonder alleen maar bezig te zijn met: ik moet nog wassen

draaien, zijn de boodschappen al in huis. u kan ik bijvoorbeeld zelf de kinderen van

Het is niet voor het eerst dat het

ondernemersstel vanuit hun eigen gezins

situatie met een idee komt. "Bas en ik denken: 
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