
MARGAUX GEEROMS (30) 

‘Ik denk dat ik een gat in de markt gevonden heb’ 

 

 
Margaux Geeroms.  

 
Voor het coronavirus toesloeg, organiseerde Margaux Geeroms uit Gent 
evenementen, trad ze op als dj en reisde ze de wereld rond. Allemaal zaken die het 
coronavirus onmogelijk maakte. 

Terug in België, vlak voor de eerste lockdown, moest ze dus op zoek naar een nieuwe 
bezigheid, want van feesten, reizen en optreden was geen sprake meer. ‘Ik heb toen 
eerst een tijdje gewerkt als fietskoerier voor Deliveroo. Naast het feit dat ik daarmee 
echt goed verdiende, kreeg ik er ook veel spieren van. Ik heb verschillende duizenden 
kilometers voor hen gefietst’, vertelt Geeroms. 

‘Maar ik heb ook een diploma als souschef. Mijn grootste talent is voedsel smaak 
geven. Ik kookte dus wel vaker voor vrienden, die me dan altijd zeiden dat ik daarmee 
“iets” moest doen. Mijn voorwaarde was wel dat het ecologisch verantwoord moest 
zijn. Ik heb nog een aantal maanden gebroed op ideeën, en uiteindelijk kwam ik uit 
bij veganistische diepvriesmaaltijden, die ik bij klanten thuis bezorg met de fiets. 
Diepvries, omdat die vacuüm verpakt heel plat zijn, wat ze erg makkelijk te 
transporteren maakt. En veganistisch, uit overtuiging, maar ook omdat het aanbod in 
dat segment nog altijd erg beperkt is.’ 

Ruim een halfjaar na de lancering van What The Food, zoals de eenmanszaak van 
Geeroms heet, verdeelt de Gentse met haar fiets zo’n 150 maaltijden per week. 
Daarnaast ligt haar product binnenkort in drie Delhaize-filialen in Gent, is er een 
verdeler in Antwerpen en biedt ze ook cateringdiensten aan. 

Elektrische fiets 
Om dat alles te kunnen bolwerken, huurt ze een professionele keuken. De enige -
andere investering was een elektrische fiets. Een heel bescheiden startkapitaal, met 
andere woorden. ‘En toch is de zaak echt ontploft. Er zijn dagen waarop ik makkelijk 
vijftien uur werk. Ik wist op voorhand wel dat ik een goed idee had, maar nu denk ik 
dat mijn veganistische diepvriesmaaltijden echt een gat in de markt zijn.’ 

Waar het zal eindigen, daar durft Geeroms op dit moment geen uitspraken over te 
doen. ‘Ik laat het op dit moment op z’n beloop, en zie wel waarheen het gaat. Na 
corona wil ik sowieso ook weer evenementen organiseren. Ik ben op dit moment heel 
erg blij dat ik iets doe wat bij anderen in de smaak valt, en vooral dat ik me niet thuis 
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moet zitten ergeren omdat ik niks omhanden heb. Op hoeveel ik maandelijks verdien 
met What The Food, heb ik bijvoorbeeld nog altijd geen zicht. Maar arm zal ik er 
zeker niet door worden.’ (pvm) 

 

Bron De Standaard 

 


