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Oog houden voor 
kansen, ook als 
het giet
“Je moet het dak repareren als de zon 
schijnt.” In de Telegraaf haalde zowel Hans 
Wiegel als Barbara Baarsma onlangs dit 
spreekwoord aan. De oud-politicus en de 
econoom zijn ervan overtuigd dat we – 
juist nu het weer goed gaat – maatrege-
len moeten nemen voor de toekomst. “We 
hebben de neiging alleen in te grijpen als 
het economisch tegenzit,” zegt Wiegel in 
zijn column. Baarsma en hij pleiten ervoor 
goed voorbereid te zijn op een nieuwe on-
stuimige periode.

Hun wijze woorden deden me denken aan 
de afgelopen jaren. Een heftige tijd waarin 
velen van ons de broekriem moesten aan-
halen. Jaren waarin een noodzakelijke be-
wustwording ontstond om gewoon goed 
na te denken over zaken als begroting, in-
novatie en nieuwe uitdagingen.

De crisis was in onze sectoren goed voel-
baar. In de kinderopvang en in de horeca 
was bezuinigen het devies. De ondernemer 
in mij bleef desondanks gelukkig kansen 
zien om te blijven ontwikkelen. Boven onze 
brasserie openden we twee jaar geleden 
vier gastenkamers: Bed & Bubbles. Tegelij-
kertijd kregen de plannen voor een nieuwe 
vestiging van ’t Mereltje steeds meer vorm. 
Inmiddels hebben we groen licht gekregen 
voor dit nieuwbouwproject aan de Juliana-
laan, met een kinderdagverblijf, buiten-
schoolse opvang en appartementen. Van-
uit onze beheertak zijn we bovendien een 
conceptplan aan het ontwikkelen om van 
de woning bij de Boerderij een zorghotel te 
maken waar mensen kunnen revalideren.

Regeren is vooruit zien. En dat geldt zeker 
ook voor ondernemen. Daarbij helpt het 
om de toekomst niet te somber te zien. 
Oog te houden voor de zon en voor kan-
sen, ook als het giet. Samen met een ver-
trouwd team van collega’s om je heen.

Blij zijn we met de positieve recensies van 
onze Bed & Breakfast-gasten. En met de ge-
middelde bezetting van zeventig procent. 
Bij onze kinderopvang mogen we elke 
dag afsluiten met nieuwe inschrijvingen. 
Bubbles & Blessings draait op volle toeren, 
vooral tijdens de lunch. Het familiebedrijf 
floreert. Het is mooi om samen te kunnen 
werken met mijn dochter Merel. Aan een 
half woord hebben we genoeg. Zelfs mijn 
prachtige kleindochter zei gisteren tegen 
me: “Oma … ik snap het.” Laat de toekomst 
en het leven maar komen.

Veel positief denken toegewenst,

Met vriendelijke groet,
 
Jacqueline Teunissen
Directeur Kinderopvang ‘t Mereltje,
sinds 1996
Eigenaar Bubbles & Blessings,
sinds 2006


