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“Na vijftien jaar is een nieuwe uitdaging
leuk en spannend”
Robby Vandereyt (45) runt al meer dan vijftien jaar een evenementen- en artiestenbureau. Door de
coronacrisis zag hij zijn inkomsten smelten als sneeuw voor de zon. Zoals het een echte ondernemer
betaamt, bleef Robby niet bij de pakken zitten. Naast events heeft deze Diepenbekenaar nog een
andere passie: gezonde voeding. Macado, het bedrijf dat op 1 september het licht zag, bedient iedereen die op zoek is naar gezondere voeding. “Alles wat ik doe in mijn leven doe ik met passie, dat is
met Macado niet anders.”
Een evenementenbureau en een wereldwijde pandemie, dat zijn niet de
beste vrienden.
“Jammer genoeg niet. In het begin
dachten we dat het niet zo lang zou
duren, zoals iedereen. We hadden een
overvolle agenda voor 2020 en heel
goede vooruitzichten. Enkele weken
later hadden we al door dat we hier
niet meteen vanaf zouden zijn. Tijdens
de eerste maanden hadden we best
nog veel werk. Boekingen annuleren,
of zoeken naar een nieuwe datum.
Jammer genoeg is dat geen werk waar
omzet aan vasthangt.”
De evenementensector wordt aanzien
als een leuke branche, maar het is hard
werken.
“Mijn evenementenbureau PartyFun
bestaat al meer dan 15 jaar. We hebben
ons nog geen moment verveeld. De eerste weken kon ik dus best wel genieten
van de rust. Maar al snel zie je andere
sectoren opnieuw opstarten en dan
wil je mee. We zijn niet op de eerste de
beste kar gesprongen van de desinfectiemiddelen of beachbars. Het evenementenbureau is ooit gestart vanuit een
passie, dat moest nu opnieuw zo zijn.”
Je was al langer bezig met gezonde
voeding, die toch lekker is. Je vond
nergens echt je gading, dus besloot je
het zelf te maken.
“Zo zou je het kunnen zeggen. Ik eet
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al lang ketogeen, wat wil zeggen dat
ik koolhydraatarm probeer te eten en
dus pasta, rijst, aardappelen en brood
mijd. Vooral brood miste ik. Er bestaat
wel koolhydraatarm brood, maar vaak
is dat niet lekker. Zo ben ik mijn eigen
brood beginnen bakken.”
Maar brood alleen volstond niet, dus
besloot je nog producten toe te voegen
aan je gamma.
“Naast ons brood maken we nu ook
twee soorten suikervrije granola. De
andere producten die we verkopen,
voeren we in vanuit Engeland, Nederland en Duitsland.”

“Ons magazijn konden
we snel herinrichten.
En de inkomhal van
ons gebouw hadden we
groot genoeg gemaakt,
daar is nu onze winkel”
Je had natuurlijk al heel wat faciliteiten
die je kon hergebruiken voor Macado.
“Ons magazijn konden we snel herinrichten. En de inkomhal van ons gebouw
hadden we gelukkig groot genoeg
gemaakt, dus daar is nu onze winkel.
We hebben ook serieus geïnvesteerd in
professionele ovens, mengers en koelingen. Op een gegeven moment moet

je de keuze maken. We bakten veertien
uur per dag in gewone ovens. Ofwel professionaliseer je, ofwel stop je ermee.
Daarnaast hadden we ook al heel wat
kennis in huis, waaronder marketeers
en een graficus. Die mensen hebben
zich wat moeten omscholen, maar doen
dat nu fantastisch.”
Een geluk bij een ongeluk, want door
corona kon je een nieuwe passie tot
leven brengen.
“Voor de coronacrisis was er nooit sprake van geweest om zoiets op te starten.
Maar na vijftien jaar is het ook wel leuk
om eens een nieuwe uitdaging aan te
gaan. Het was niet gemakkelijk, want
ik moest in die sector helemaal van nul
beginnen.”
Eens de evenementensector opnieuw
mag opstarten zal je dus twee bedrijven moeten runnen.
“Veel klanten van PartyFun vragen
of we nog opnieuw gaan opstarten.
Natuurlijk wel, dat blijft mijn grootste
passie. Maar Macado zal daarnaast sowieso ook blijven bestaan. We hebben
ondertussen al heel wat vaste klanten.
Zij zijn zo tevreden dat ze alle gezonde en lekkere voeding op één plaats
kunnen aankopen, we kunnen hen niet
teleurstellen.”
www.macado.be
@macaodo.keto.lifestyle

Robby
Vandereyt (45)
woont en werkt al zijn hele
leven in Diepenbeek. Hij
runt al 15 jaar een evenementenbureau en sinds
kort leidt hij een bedrijf in
gezonde voeding.
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