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Dé kindertraiteur voor
het hele gezin
by on @ 11:30 am
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Gezonde voeding is tegenwoordig niet meer weg te denken uit ons dagelĳks
leven. Vooral als het om volwassenen gaat is het aanbod grandioos. Maar hoe
zit het met kleintjes dan?
Yve"e van der Sommen (1986) zag een gat in de markt en sprong met beide
benen in het diepe. En met succes! Vergeet de potjes Olvarit, want sinds
september 2016 is Van der Sommen de trotse eigenaresse van Happy Melons
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aan de Hoofddorpweg in Amsterdam Zuid. Een kindertraiteur, die naast het
koken van 100% biologische a#aal- en bezorgmaaltĳden voor het hele gezin,
ook kinderkooklessen organiseert om kinderen spelenderwĳs te leren wat
gezond koken en lekker eten precies inhoudt.
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Zet één voet over de drempel en de krachtige aroma’s van specerĳen en verse
ingrediënten komen je meteen tegemoet. Strakke en industriële ontwerpen
gaan hier hand in hand met warme en natuurlĳke materialen. De kleurrĳke,
zelfgeschilderde watermeloenen prĳken prominent op de muren. Deze
tropische vrucht is zelfs als kussen te vinden op de bank voorin de zaak. “Ik
was opzoek naar een vrolĳke naam die kinderen aanspreekt en in een
aantrekkelĳk logo kon worden gegoten. Al snel kwam ik uit op Happy Melons.
Watermeloenen zien er fris uit, hebben een gezonde uitstraling en kinderen
vinden ze ook nog eens heel lekker.”

Vanuit de corporate business naar de keuken
Uitgebreid kokkerellen zat er bĳ Van der Sommen altĳd al in. Geen wonder dat
ze haar corporate baan opgaf voor een leven achter de po"en en pannen:
“Koken is mĳn passie. Ik heb echt iets totaal anders gestudeerd, namelĳk
technische bestuurskunde in Del$. Naast mĳn studie heb ik een
cateringbedrĳf gehad en heel veel gekookt, ook voor kinderkampen. Een link
met kinderen heb ik altĳd gehad en speelde al een tĳdje met de gedachte om
een eigen zaak te openen waar ik ook kinderkookles kon geven. Ik woon hier
om de hoek en liep een aantal maanden geleden langs dit pand. Ineens zag ik
het helemaal voor me”. Happy Melons was geboren.

Van ovenschotels met aubergine, kikkererwten en granaatappelmelasse tot
viskoekjes van kabeljauw en boerenkoolstamppot met rundergehaktballetjes,
de Happy Melons-menukaart is een ware reis rondom de wereld. “Ik houd wel
van Midden-Oosterse invloeden, maar mĳn gerechten komen niet uit één
bepaalde keuken. Afwisseling vind ik erg belangrĳk. Welk gerecht het meeste
wordt besteld? Dat is denk ik de doperwtensoep met kipgehaktballetjes en
speltbrood. Je kunt hier makkelĳk een kinder- en volwassenenversie van
maken. Voor de kids doe je er wat Griekse yoghurt bĳ en voor de ouderen
peper, zout en feta. Daarnaast vinden kinderen het leuk om hetzelfde te eten
als hun ouders. Echt grotemensenvoedsel, zeg maar.”, aldus Van der Sommen.

Toekomstdromen voor Happy Melons hee$ Van der Sommen zeker!
“Meerdere Happy Melons-vestigingen verspreid over heel Nederland zou
natuurlĳk echt fantastisch zĳn. En misschien is het volgende erg idealistisch,
maar het lĳkt me super om alle kinderen te leren waar eten vandaan komt en
wat gezond is. Door middel van een lesprogramma of zoiets. Sommige
kinderen weten niet eens meer hoe een aardappel groeit. En dat terwĳl ze,
voordat ze kunnen praten, al precies weten hoe een smartphone werkt. Dat is
toch raar!”.

Deliveroo’s kidslabel
Los van het feit dat ze zelf leren gezond te koken, vindt Van der Sommen het
ook heel belangrĳk dat kinderen en ouders weten dat er zoiets als een
kindertraiteur bestaat. “Bĳ Deliveroo hebben ze nu zelfs een apart kidslabel
voor me opgezet, dus dat is echt superleuk!”. Wie weet vinden we in de
toekomst nog meer partĳen onder deze tag, maar voor nu is Happy Melons de
gelukkige one and only!
Is de keukenprins(es) in jou nog niet naar boven gekomen? Of heb je gewoon
echt geen tĳd om een verantwoordde hap te bereiden? Bestel dan nu de
gezonde en ambachtelĳk bereidde maaltĳden voor jou (en je kind) bĳ Happy
Melons!
Tekst: Marjolein Lammerts van Bueren
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