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Wethouder Huijsmans over De Rode Loper
Nieuwe ‘wereldshop’ aan de Voldersgracht
Milo Berlijn over gastvrijheid in de Prinsenstad
Voorzitter van BOB spreekt zich uit
De ondernemersreis van Margaret Vrolijk

Peter en James van Small Batch
Over hun nieuwe shop en ondernemen in Delft



Alle centrummanagers verzamelen
‘Wat voor visie hebben ze in vergelijkbare binnensteden? Hoe pakken andere centra hun 
uitdagingen aan? Welke lessen kunnen we leren van andere centrummanagers?’ 
Het zijn vragen die mij regelmatig worden gesteld. Veel winkelgebieden of binnensteden 
beschikken over centrummanagement en met z’n allen zijn we bezig met dezelfde 
vraagstukken en uitdagingen. Daarom kunnen we ook heel veel van elkaar leren. Collega 
centrummanager Hans van Aalst (Gouda) en ik wilden nog iets verder gaan en niet alleen 
sterker met elkaar optrekken, maar ook de verbinding vinden met provincie Zuid-Holland. 
Sinds vorig jaar organiseren we daarom samen met provincie Zuid-Holland een overleg met 
de niet al te fantasierijke naam ‘Centrummanagementoverleg Provincie Zuid-Holland’.

De centra zijn volop in beweging – vooral nu – en elk gebied verdient een gerichte en juiste aanpak. 
Door het centrummanagement de juiste tools, kennis en capaciteit aan te bieden, kan provincie 
Zuid-Holland nog gerichter inzetten op het verbeteren van het algehele economische klimaat. 
Daar ligt nu juist het belang om samen op te trekken met provincie Zuid-Holland, aanvullend op de 
nauwe samenwerking tussen centrummanagement en gemeenten. Als organisatie is provincie 
Zuid-Holland namelijk bezig met dingen die te groot zijn voor de gemeente en anderzijds weer 
te klein zijn voor het rijk. Ze zitten dus 
tussen het rijk en de 52 Zuid-Hollandse 
gemeenten in en worden daarom ook 
wel het middenbestuur genoemd. Samen 
zien we kansen op het gebied van onder 
andere de digitalisering, vergroening, 
verduurzaming en transformatie.

Elk kwartaal komen wij nu met, 
vooralsnog, vijftien centrummanagers 
(uit bijvoorbeeld Rotterdam, Den Haag en 
Leiden) en een senior adviseur Economie 
van Provincie Zuid-Holland samen. Het 
mooie is dat we elkaar buiten dit overleg 
nu ook nog beter weten te vinden. 
We hoeven zo het wiel niet allemaal 
opnieuw uit te vinden; de beste 
voorbeelden bestaan vaak al en het 
samenwerken zou zo sneller tot succes 
moeten leiden. Toch? Vraag dus gerust 
hoe bijvoorbeeld Gouda omgaat met 
binnenstad gerelateerde zaken; dan zoek 
ik uit hoe wij hiervan kunnen leren.

Hartelijke groet, 

Sandra Kooiman
Centrummanager Binnenstad Delft 



Het is zover: De Rode Loper wordt uitgerold
We schrijven het jaar 2014. Op tafel van 
MCK Architectuur ligt een basisontwerp 
voor de herbestrating en herinrichting van 
Binnenwatersloot, Oude Delft, Peperstraat, 
Koornmarkt en Oude Langendijk. Het project 
wordt tot ‘De Rode Loper’ gedoopt. Reacties: 
razend enthousiast. Want dit is hoe Delft 
haar bewoners, bezoekers en ondernemers 
welkom wil heten. Nu, 2021, gaat de schop 
- na vele overleggen, vergaderingen en 
bijeenkomsten - dan echt de grond in. 
Wethouder Martina Huijsmans vertelt 
bevlogen over de aanstaande uitvoering.   

De Rode Loper, een prachtig project waarvan 
de naam al jaren rondzingt in de Delftse 
binnenstad. Een idee van Stichting Centrum 
Management Delft (SCMD), dat in samenwerking 
met Gemeente Delft, dit jaar wordt uitgerold. 
De verwachtingen zijn hooggespannen. Niet 
gek met uitgangspunten als: verminderd 
autoverkeer, meer ruimte voor fietsers en 
voetgangers en een prettiger verblijfsklimaat. 
Op 1 maart jongstleden is er een belangrijke 
online informatiebijeenkomst waar Martina 
Huijsmans als wethouder Ruimtelijke ordening, 
Mobiliteit en Dienstverlening aanwezig is: “Het 
plan is eerder vertraagd, omdat het tussen enkele 
zaken bekneld raakte. Maar tijdens de recente 
bijeenkomst hebben we namens Gemeente 
Delft en SCMD het gezamenlijke product 
kunnen presenteren.” De online aanwezigen 
die dag bestaan uit geïnteresseerde bewoners, 
enthousiaste ondernemers en betrokkenen vanuit 
alle Delftse windstreken. Via de chatfunctie 
stellen zij vragen. “De vragen waren heel 
verschillend, een echte mix. Van details in de 
tekening tot aan de bereikbaarheid van winkels. 
Iedereen kreeg de ruimte voor zijn of haar vraag”, 
vertelt wethouder Huijsmans.  

SCHOP IN DE GROND
Het project start aan de Oude Langendijk in Delft. 
Een plek waar voetgangers, fietsers, scooters, 
auto’s en zelfs bussen elkaar tegenkomen. De 
Rode Loper zal deze entree naar de stad, een 
authentiek visitekaartje, meer ruimte en rust 

bieden. “Op korte termijn wordt er gestart met de 
werkzaamheden, vanaf de kop van de Koornmarkt 
tot aan Het blauwe hart. De stad wordt langzaam 
weer toegankelijker en samen met de SCMD wil 
Gemeente Delft de kwaliteit van de ruimte nu 
verbeteren”, zegt de betrokken Huijsmans. De 
Oude Langendijk is een belangrijke ader in de 
Prinsenstad. Er lopen meerdere verkeersstromen en 
tegelijkertijd is het de uitvalsbasis van veel (retail) 
ondernemers. Hoe dit samengaat met de geplande 
werkzaamheden in Q2 of Q3 van dit jaar? “Het is 
niet zo dat de hele straat in één keer opengegooid 
wordt. Dit gaat gefaseerd. Het is voor ons erg 
belangrijk dat de bedrijven toegankelijk blijven”, 
antwoordt Martina. Maar wanneer de schop weer 
uit de grond gaat, zal de binnenstad er weer keurig 
bij liggen. Met een nog fijner verblijfsklimaat aan 
de Oude Langendijk. Met ruimte voor fietsers en 
voetgangers.

DEEL VAN HET GEHEEL
De nieuwe gedeelde ruimte aan de Oude 
Langendijk richt zich op het gebruik door fietsers 
en voetgangers. Voor een fijne gang van zaken is 
samenwerking tussen deze twee weggebruikers 
erg belangrijk. Dat zorgt voor vragen, maar zoals 
we als Delftenaren kunnen zien in de Choorstraat, 
kan het goed samen. De voetganger krijgt de 
prioriteit, maar ook fietsers worden gerespecteerd. 
Zeker aangezien dit een veelgekozen fietsroute 
door de stad is. “Het is echt een shared space. 
Maar daarbij wordt er ook gewerkt aan goede en 
fraaie alternatieve routes voor fietsers. Zo wordt 
er gedacht aan een route langs de oeverzijde of 
aan de noordkant van de stad”, geeft de wethouder 
aan. En het toekomstbeeld is prachtig. Iets wat de 
stad, haar ondernemers, bewoners en bezoekers 
verdienen. Een ruimere promenade, waar fietsers 
en voetgangers met elkaar samenwerken, 
ondernemers weer klanten ontvangen en 
bezoekers in alle rust de ogen uitkijken. “Het wordt 
overzichtelijker, minder rommelig, met minder 
obstakels, het zal breder ogen. De straat krijgt een 
prettig verblijfsklimaat”, sluit wethouder Huijsmans 
af. En zo gaan we met ‘De Rode Loper’ op weg naar 
een ‘nieuwe’ Oude Langendijk.



‘Don’t just live a little, live a lot’
Ze zijn er helemaal klaar voor. Staan te pope-
len om de deuren van Small Batch groots te 
openen. Geboren Amerikanen Peter en Ja-
mes hebben er een oprichting en verbouwing 
midden in de lockdown opzitten. En nu? Nu 
kunnen ze niet wachten om met hun ‘we-
reldshop’ aan de Voldersgracht, onderdeel 
te worden van de Delftse community. Als 
ondernemers én inwoners. Nice to meet you 
guys.

Singapore, Amerika, Ierland, Mexico en… Delft. 
Wereldreizigers James en Peter vinden na vele 
reisavonturen uiteindelijk via familie vaste grond 
onder de voeten in Nederland. De allereerste 
ontmoeting met de Nederlandse cultuur vindt 
plaats in Den Haag. Naar tevredenheid,  want 
mede dankzij ‘Het Nederlands Amerikaans 
Vriendschapsverdrag’ dat Amerikaanse 
ondernemers hier verwelkomt, openen 
de ondernemende partners er hun eerste 
winkel ‘Vom Fass’. “Een winkel met onder 
andere olijfolie, azijn, whisky, gin en grappa. 
Gelukkig mochten we open blijven tijdens een 
groot deel van de corona pandemie”, vertelt 
James opgelucht. Voor de realisatie van een 
tweede zaak zoeken de ondernemers begin 
2021 een plek in Delft en vinden deze in het 
voormalige pand van Instore Conceptstore aan 
de Voldersgracht. James en Peter zijn direct 
verliefd op de binnenstad en komen daarom 
onlangs ook aan de Delftse gracht wonen. “We 
genieten er echt van en merken dat we hier ook 
echt willen zijn, als ondernemers en inwoners.”

KLEIN MAAR FIJN
‘Kleine partij’, dat betekent de naam Small 
Batch vrij letterlijk in het Nederlands. Waarom? 
De winkel biedt unieke items en belevingen. 
Small Batch laat zich dan ook omschrijven als; 
conceptshop vormgegeven door belevingen, 
reizen en items die de twee wereldreizigers 
zelf selecteren. De mannelijke Delftenaar, maar 
ook bezoeker van de stad, vindt er mode items, 
reisartikelen en fancy luxe artikelen. Alles bij 
elkaar een bijzondere beleving. “Het draait 
allemaal om beleving, want van beleving komt 
levensplezier”, zegt James enthousiast. Een 
uitspraak die past bij het plan om ook zoveel 

mogelijk kleine distilleerderij gins en andere 
sterke dranken te verzorgen. “Zelf zijn we 
gek op gin. En we hebben veel rondgereisd in 
Mexico dus we gaan ook kijken of we bijzondere 
tequila’s naar Delft kunnen halen.” Het is al snel 
duidelijk, deze twee levensgenieters brengen nog 
meer geneugten des levens naar Delft.

AMERIKA & NEDERLAND
De landen delen een geschiedenis en vast en 
zeker veel overeenkomsten. Maar ervaren de 
nieuwe Delftenaren ook al duidelijke verschillen 
in ondernemerscultuur? “Haha, er zijn zeker 
verschillen,’” antwoord James met een 
glimlach, “om te beginnen lijken ondernemers 
hier meer onzelfzuchtig en heerst er wat 
minder competitiegevoel.” En dus is er ook 
heel snel contact met andere ondernemers in 
Delft. Zo hebben ze een goede connectie met 
straatgenoten van Pleck en Cafe De Bonte 
Os. Een ander verschil in de Nederlandse 
ondernemerscultuur? De work-life balance: “Die 
balans is hier fantastisch. Werk is niet perse het 
grootste gedeelte van je identiteit,”  aldus Peter. 
Kortom, met de open houding en de nieuwe 
energie van Peter en James is de Voldersgracht 
een enthousiaste ‘buur’ rijker.

DOORPAKKEN
Als ondernemers moeten Peter en James de 
deur natuurlijk nog op een kier houden en 
kunnen klanten alleen op afspraak langskomen. 
Maar als bewoners van de Prinsenstad staat de 
deur al wagenwijd open en hopen de twee dat de 
komende jaren zo voort te kunnen zetten. “We 
hopen een gekwalificeerde manager te vinden 
voor onze shop in Den Haag, zodat wij hier 
echt in Delft kunnen zijn en leven”, geeft James 
aan. En nu? Nu hangen alle prijskaartjes aan 
de producten, worden de laatste verbouwingen 
doorgevoerd en staan nieuwe Delftenaren te 
popelen om te knallen.“We willen echt van deze 
stad gaan genieten: met fijne wandelingen en 
fietstochten door de omgeving. We kijken er naar 
uit om nóg meer van Delft en haar ondernemers 
te leren kennen.” 



Gastvrijheid in bedrijf  en binnenstad
Milo Berlijn geeft gastvrijheidstrainingen door 
het hele land. Maar in Delft is hij met name 
bekend vanwege zijn PIMP theatershow en 
de dag dat hij met een speciaal team in een 
City Shuttle de binnenstad doorrijdt. Om 
complimentjes uit te delen. Om de boodschap 
‘houd vol lieve mensen’ te verspreiden. Met 
gevoel voor mensen confronteert hij met 
humor en optimisme voor de zachte landing. 
Een creatieve optimist. Een vakman pur sang. 
Een gastvrijheid kenner. Hoe kijkt Milo naar 
Delft en haar gastvrijheid?  

Het is winter 2020. Delft bevindt zich midden 
in de lockdown. En in de verte doemt een City 
Shuttle op. Het is Milo Berlijn en zijn team 
‘Gastvrij Delft’. Zij verspreiden een positieve 
noot in een periode die veel mensen als zwaar 
omschrijven, mede dankzij de regelgeving en 
beperkingen van dat moment. ‘Wij zijn de stad 
in getrokken om cadeautjes uit te delen aan 
mensen die de regels keurig navolgde’, geeft 
de goedlachse Milo Berlijn aan. Van kleine 
cadeautjes tot grootse knuffels op 1,5 meter 
afstand. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt 
dat het uitdelen van complimenten werkt. Het 
is tijd om de wijzende vinger in te ruilen voor 
een flinke duim omhoog. Het wisselt hoe de 
nuchtere Nederlanders daarmee omgaan, zegt 
Milo: “In Nederland moeten we daar nog aan 
wennen, omdat er soms twijfel ontstaat bij 
goede bedoelingen. Maar ik vind dat als je een 
beroep op mensen doet, dan moet je goed gedrag 
belonen.” 

‘GASTVRIJHEID MOET EEN CULTUUR ZIJN’
Veel winkelgebieden in Nederland staan onder 
druk. Afgezien van de coronapandemie, zijn 
onder meer digitalisering en veranderende 
bestedingspatronen hier belangrijke spelers in. 
Daarom speelt een fenomeen als gastvrijheid een 
belangrijke rol in het aantrekken en behouden van 
bezoekers. ‘Ga niet vechten tegen internet, maar 
leer er juist van’, zegt Milo energiek. Zo sturen 
webshops originele dankmailtjes en weten ze nét 
even de aandacht te trekken met een bericht op 

de socials. ‘Daar liggen kansen voor ondernemers. 
Geef klanten een experience die begint bij welkom 
ze heten, prettige hulp en netjes gedag zeggen, 
waardoor ze bij je terugkomen.’ En dit geldt voor 
iedere winkel, maar er wordt ook overstijgend 
gekeken naar het winkelgebied als geheel. De 
verwachting is dat een gastvrij winkelgebied 
meer bezoekers aantrekt die ook nog eens langer 
verblijven en meer spenderen. 

DEEL VAN HET GEHEEL
Natuurlijk, de coronapandemie hakt er bij veel 
bedrijven flink in. Toch heeft rasoptimist Milo 
Berlijn een geheel eigen blik die over de jaren heen 
reikt: “Corona wordt later een kampvuurverhaal.” 
En Delftse ondernemers ervaren hoe het is om 
in benarde tijden nóg beter te samenwerken 
met elkaar. ‘Als je die ervaring samen oppakt 
en de handen in elkaar steekt, dan wordt een 
stad succesvol: van retail tot horeca. De energie 
is aanwezig in Delft!’ En volgens Milo is nu het 
moment om door te pakken op die aanwezige 
energie. ‘Ben jij heel creatief en je buurman in 
de binnenstad minder? Help elkaar. Delft is een 
fantastische stad, maar het is belangrijk dat 
90% meedoet in dat geheel. Dat betekent elkaar 
ondersteunen en helpen.’ Gastvrijheid kan voor 
meerwaarde in de binnenstad zorgen. Gastvrijheid 
maakt dat de binnenstad relaties opbouwt en 
onderhoud. 

De presentjes en complimentjes van team 
‘Gastvrijheid Delft’ zijn mede mogelijk gemaakt 
door de warenmarkt, Chocolate Company 
Delft, We Are Delft, VVV Delft, Gemeente Delft, 
Bakkerij Stoffer, City Shuttle, Westcord Hotel en 
Royal Delft.

“Veel ondernemers hebben moeite 
om het op te nemen tegen internet. 
Daar moeten we niet tegen vechten, 
maar juist van leren.”



‘We moeten weer meer gaan durven’
De één kent Herman Weyers als directeur 
van Stichting Vermeer Centrum Delft, 
de ander  als eigenaar van het vroegere 
Evenementenbureau Delft. Een derde noemt 
hem de Delftse Sinterklaas. Één ding is zeker: 
Herman is jarenlang actief in Delft en kent de 
stad van de hoed tot de rand. Die ervaring is 
waardevol. Zeker in onvoorspelbare tijden. 
Daarom kent de Delvenaar anno februari 
2021 Herman ook als voorzitter van Stichting 
Bestuurlijk Overleg Binnenstad (BOB). Zijn 
visie op doorpakken en overleggen?

Natuurlijk, ook Delft verandert door de jaren 
heen. Enerzijds met haar legendarische 
geschiedenis, anderzijds met haar innoverende 
karakter. ‘De stad is in de kern hetzelfde 
gebleven. Wel lijkt de ambtenarij vandaag de 
dag iets ‘banger’. Vroeger werden sommige 
zaken makkelijker geregeld. Nu wordt alles 
eerst tot in detail besproken.’ Daardoor wordt 
er voor Herman te weinig doorgepakt, iets 
wat ondernemers juist goed ligt. Waar Delft in 
1995 nog de Machiavelliprijs won voor goed 
bestuurderschap, lijkt de overlegcultuur het 
voorop lopen nu te bemoeilijken. ‘Maar ik ben 
trots op de stad en ga samen met andere 
ondernemers de uitdaging aan. Delft is het 
altijd waard om voor te vechten’, aldus een 
gemotiveerde Weyers. 

VAN HOOG OVER NAAR DE GROND
Herman is sinds kort weer voorzitter van BOB 
en schroomt niet om een duidelijke visie te 
delen. ‘Ik heb aangegeven dat ik de kar wel wil 
trekken. De huidige richting is discutabel en 
heel bestuurlijk: veel papierwerk en overleggen. 
Dat is niet perse geschikt voor ondernemers die 
willen doorpakken.’ Veel van die ondernemers 
spreekt Herman dagelijks in de binnenstad, vaak 
vanuit zijn werkplek aan de Voldersgracht. Het 
algehele sentiment kent diverse geluiden, maar 
bij iedereen zit er wel een bepaalde angst in. ‘Bij 
veel ondernemers is er een twijfel of ze in Den 
Haag nog wel weten wat ze aan het doen zijn. 
Vooropgesteld staat iedereen te popelen om 
weer ‘gewoon’ aan de slag te gaan.’ 

En wanneer dat weer kan, is een structurele 
samenwerking tussen sectoren en 
belangenbehartigers essentieel. Herman 
prijst de werkwijze van één van die 
belangenbehartigers, de Koninklijke Horeca 
Nederland (KHN) met zo’n 80% lidmaatschap 
onder Delftse horeca. Daarom is nu ook gericht 
overleg tussen BOB, KHN Delft, de warenmarkt 
en de centrummanager. Dit om ook de 
detailhandel nóg beter op de kaart te zetten. 

AAN HET EIND VAN DE TUNNEL
De aanhoudende maatregelen, nieuwe 
virusvarianten en een stroeve start van het 
vaccinatieprogramma. Het blijft moeilijk om te 
voorspellen of er licht gloort aan het eind van 
de tunnel. ‘De wereld zal na de lockdowns nog 
bewogen blijven. Het Delftse toerisme moet 
ook weer op gang komen. Spannend vind ik 
of bepaalde ondernemers het hoofd net wél 
of niet boven water houden’, zegt Herman 
weloverwogen. Zolang Delft de leegstand laag 
weet te houden, het winkelaanbod blijft mixen 
en de ondernemers elkaar vinden, is Herman 
positief gestemd over de nabije toekomst.

OP NAAR BEREIDHEID
Delftse ondernemers krijgen veel voor 
hun kiezen, maar het is mooi om te zien 
dat zij hun tanden steeds weer in nieuwe 
samenwerkingen zetten. Als het aan Herman 
ligt, wordt dit samenwerken uitgenut met de 
communicatiemiddelen van nu. ‘Maak met alle 
ondernemers in de binnenstad, per straat of 
plein, een appgroep. Zodat je nog makkelijker 
contact met elkaar hebt.’ Naast de digitale 
middelen is er straks hopelijk ook weer de 
mogelijkheid om elkaar fysiek te ontmoeten. ‘Ik 
hoop dat ondernemers bereid zijn om jaarlijks 
4 á 5 avonden te investeren in het algemeen 
belang. Meedenken met elkaar, leuke dingen 
verzinnen die goed zijn voor de hele stad’, aldus 
de nieuwe voorzitter van Stichting BOB.  



De 2020-reis van Margaret Vrolijk
Een verre reis naar die ene sprookjesachtige 
bestemming, het staat zeker na dit jaar voor 
velen van ons op de bucketlist. De pandemie 
maakt het reizen al lange tijd onmogelijk. de 
reisbranche zit in een impasse. Het Delftse 
reisbureau Namasté organiseert doorgaans 
‘reizen zoals zij ze zelf ook graag zouden 
maken’. Hoe passen zij zich aan de extreme 
situatie aan? Eigenaresse Margaret Vrolijk 
vertelt.

Margaret weet op jonge leeftijd al dat ze voor 
zichzelf wilt beginnen. De vraag ‘in welke 
branche?’ blijft nog wel een tijdje onbeantwoord. 
Maar met een achtergrond in toerisme & 
recreatie en een voorliefde voor de Indiase 
cultuur, ziet Margaret al snel een gat in de 
markt: “Reizen in India bestaan doorgaans uit 
twee uitersten: ofwel je trekt erop uit met een 
backpack, of je sluit aan bij een georganiseerde 
groepsreis.” Wat als je die twee combineert? 
Dan krijg je het concept van Namasté: 
georganiseerde individuele reizen door Azië. In 
1997 openen dan ook de deuren van Namasté 
Reizen aan de Nieuwe Langendijk. Eerst als India 
specialist, later als reisbureau gericht op zestien 
Aziatische landen. 

“Dichtbij jezelf blijven, dat is voor mij 
een belangrijke ervaring geweest. 
Niet alleen voor jezelf, maar ook voor 
je naasten. Daar kan jij het verschil 
maken”

GEVOLGEN VAN DE CRISIS
En dan is het maart 2020. Het tij keert voor 
de reisbranche. Door de angsten rondom de 
eerste meldingen van het coronavirus worden 
verre reizen al meteen niet of nauwelijks meer 
geboekt. Margaret moet dus al vroegtijdig 
schakelen en anticiperen op de onbekende 
situatie. Reizen worden omgeboekt en vouchers 
uitgegeven. Gevolg? 

Het Namasté-team van twaalf gepassioneerde 
medewerkers, slinkt binnen een aantal maanden 
tot vijf leden. “Het was verschrikkelijk, maar het 
moest. Zodoende konden we toch door en zitten 
we nu niet bij pakken neer”, vertelt Margaret 
zichtbaar geroerd. En dus houdt de eigenaresse 
er ‘de spirit’ in, samen met haar team en 
omgeving.

VAN REISBUREAU NAAR ATELIER
In de afgelopen jaren komt Margaret steevast 
met veel souvenirs terug van haar eigen India-
reizen. Zo brengt ze regelmatig met de hand 
bestempelde block print kussens mee in haar 
koffers. “In het voorjaar leg ik altijd nieuwe 
block print kussens in mijn achtertuin, dat 
vrolijkt me zo lekker op. Dat bracht me op 
een idee.” En zo ontstaat dus in het voorjaar 
van 2020 het Namasté Atelier, een winkel 
met producten die stuk voor stuk positiviteit 
delen. In samenwerking met een fabriek 
in Rajasthan en een wever uit Kutch, haalt 
Margaret handgemaakte producten uit India 
naar Delft. Het pand aan de Nieuwe Langedijk is 
omgetovert tot winkel waar houten kandelaars, 
kussens, sjaals en kimono’s in de etalage liggen. 
Margaret koppelt direct een webshop aan haar 
nieuwe winkel, zodat er vanuit andere delen van 
het land ook aankopen gedaan kunnen worden. 
Die webshop bewijst z’n waarde tot op vandaag 
de dag.

HECHT KLANTENBESTAND
Het grootste deel van de klanten van Namasté 
Reizen zijn reizigers in hart en ziel. Ook zij 
ervaren de crisis dus als een grote klap die 
hen direct raakt in hun levensstijl. Het zijn dan 
ook klanten die allemaal erg meeleven met de 
reisorganisatie en dus blijft de communicatie 
ook levendig. Margaret ziet de toekomst van 
haar reisbureau dan ook positief, gelooft in 
Namasté en haar hechte klantenbestand. Al blijft 
het natuurlijk echt afwachten wanneer er weer 
gereisd kan gaan worden.
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