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Sarah
Malter (34)
studeerde Hotelmanagement en stapte
na haar studies in
de zaak van haar
vader, het dierenpark Harry Malter in
Heusden.
Haar vader Harry
Malter was afkomstig uit een Duitse
circusfamilie die in
België rondtrok met
het Tiroler Circus. In
1968 richtte Malter
zijn eigen circus op,
Circus Piste. Het dierenpark Harry Malter
opende zijn deuren
in 1992.
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“Mijn vader zei altijd:
bouw geen luchtkastelen”
Sarah Malter groeide op tussen de dieren. Na het overlijden van haar vader leidt ze in haar eentje
het Harry Malter park in Heusden (Destelbergen). De levenslessen die ze van haar vader meekreeg,
maakten haar tot een sterke vrouw. “Het leven is aan de durvers. Ik denk dat vrouwen zichzelf te
vaak onderschatten!”
Ze was 6 jaar toen haar vader, beter
bekend als ‘de man met de olifant’, in
1992 het Harry Malter park oprichtte.
Vandaag ontfermt Sarah Malter zich
over het park. Dat het non-stop werken
is, besefte haar vader maar al te goed.
“Papa probeerde me zo veel mogelijk
van de dieren en het park weg te houden. Hij wou dat ik iets anders ging
doen, omdat je in deze stiel nooit rust
hebt.”
Sarah Malter ging naar de hotelschool
en volgde erna de opleiding Hotelmanagement. Na haar studies koos de
22-jarige Sarah toch voor een carrière
in het dierenpark. “Toen ik net afgestudeerd was, gingen mijn ouders scheiden. Mijn moeder, die het horecagedeelte voor haar rekening nam, stapte
uit de zaak. Papa zag het niet zitten
om het park alleen te leiden en stelde
voor om een jaar mee te doen. Mocht
het me niet bevallen, dan had hij rustig
de tijd om een opvolger te zoeken. Dat
eerste jaar was overweldigend. Het
was niet met de fluwelen handschoen.
Ik moest de meeste dingen zelf uitzoeken.”
Het leven als zoo keeper viel duidelijk
in de smaak. Interactie met de dieren,
horeca leiden, attracties onderhouden,
administratie beheren, … De job is zo
gevarieerd dat Sarah overtuigd was:
“Dit is wat ik wil doen in mijn leven.
Ondertussen werk ik hier al 12 jaar.”

Valse start
In oktober 2019 moest Sarah afscheid
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nemen van haar vader. “Kort na zijn
overlijden heb ik zoveel mogelijk proberen vernieuwen omdat ik er echt
wou staan dit jaar, voor de eerste keer
alleen. Ik wou niemand teleurstellen
en wou dat papa fier kon zijn op mij.
Maar dan kwam de coronacrisis… Het
voelt een beetje als een valse start. Dit
jaar is sowieso een verloren jaar, maar
financieel gaan we het wel halen. Dat
heb ik ook aan mijn vader te danken.
Een belangrijke les die ik van hem
meekreeg: bouw geen luchtkastelen.
Geef geen geld uit dat je niet hebt.
Ga er niet van uit dat alles goed blijft
draaien. En dat is in coronatijden een
stuk onze redding geweest, doordat we
nooit meer uitgeven dan we hebben.”

“Het is een beetje
jongleren, al een
geluk dat ik uit een
circusfamilie kom!”
Drukke agenda
Het Harry Malter park focust voornamelijk op kleuters en kinderen tot 10 jaar.
Naast exotische en huiselijke diersoorten is er een uitgebreid speelpark en
attracties. “We zijn een park gericht
op een jong publiek en zo willen we
ook blijven. Het is niet de bedoeling
om groter te worden of om een oudere
doelgroep aan te spreken. We willen
alles wat hier mogelijk is verder verfraaien en nog interessanter maken
voor kinderen.”

Aan de leiding staan van een dierenpark in combinatie met een gezin,
maakt dat Sarah een drukke agenda
heeft. Ook haar man is ondernemer
en heeft een eigen horecazaak, Den
Eirekluts in Serskamp. “Ik heb een
dochtertje van 2,5 jaar. In de zomer,
wanneer het park open is, zie ik haar
amper. Dan is ze op kamp of bij de
grootouders. Tijdens de wintersluiting
probeer ik dat wel te compenseren.
Het is een beetje jongleren, al een
geluk dat ik uit een circusfamilie kom
(lacht)!”
Dat het park vijf maanden gesloten is,
betekent uiteraard niet dat alles stilligt. “Soms vragen mensen mij wat ik
allemaal doe tijdens de wintersluiting.
Dan antwoord ik: Niets, dan ga ik met
mijn jacht naar Saint-Tropez! Nee, wij
werken hier allemaal door. De dieren
moeten natuurlijk verzorgd worden.
Ook investeringen en renovaties worden dan uitgevoerd.”
Voor Sarah is het belangrijk om als
vrouwelijke ondernemer sterk in je
schoenen te staan. “Volg je gevoel,
zorg dat je een plan hebt maar smijt je
ook tegelijkertijd! Het leven is aan de
durvers. Ik denk dat vrouwen zichzelf
te vaak onderschatten. Met ouder worden heb ik geleerd om zelfzeker te zijn.
Ik laat me niet meer zo gemakkelijk
doen. Nee is effectief ook nee. Doe de
dingen op jouw manier, twijfel niet te
veel en geloof in jezelf. Dat zijn al een
pak minder kopzorgen!”
www.harrymalter.be
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