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‘Ik heb de vloer al zeker
vier keer aan klanten
‘verkocht’!’

‘Brownies & Downies’ groeit
In 2010 opende Brownies & Downies haar deuren: een lunchcafé waar mensen met een verstandelijke beperking of het syndroom van Down een
fijne werkplek vinden. Het concept sloeg aan en breidde al snel uit met een tweede vestiging en vervolgens ook enkele franchisenemers. Inmiddels zijn er al zes vestigingen, waaronder sinds mei 2013 Brownies & Downies Helmond. In het gezellige lunchcafé is gekozen voor een Luxury
Vinyl-vloer van Gerflor.
Franchisenemer Loes Theunisz werkte als een marketeer bij een advocatenkantoor en combineerde haar drukke baan met vrijwilligerswerk.
Toen ze in contact kwam met de oprichters van Brownies & Downies besloot ze het roer om te gooien. Ze vond een prachtig pand in het centrum
van Helmond – ‘een stad met een dorpse sfeer’ – en opende er in mei 2013 haar eigen vestiging van Brownies & Downies. Het interieur bedacht
ze helemaal zelf.
Op de vloer: Creation Nature van Gerflor
Kleur: waterland ( nr 0569)
Brownies & Downies koos: Creation Wood
“Brownies & Downies is een bijzonder
concept”, vertelt Loes Theunisz. “Bijzondere
broodjes, de kwaliteit staat altijd op één.
Bijzondere jongens en meiden, met een verstandelijke beperking, die van ons alle ruimte
krijgen om te ontdekken wat ze wel en niet
kunnen. Dan moet ook de entourage bijzonder
zijn. Ik vond een uniek, historisch pand met
een karakteristieke hoge gevel.” Het pand, een
voormalig bankkantoor, is licht en groot; Loes
heeft zo’n 200 m² tot haar beschikking. Plús
een tuin en een kelder met onder meer een
grote bankkluis, waar ze in de toekomst een
leuke bestemming aan wil geven.
Creativiteit
Loes: “De bedenkers van Brownies & Downies
bieden alle ruimte om een persoonlijke touch
aan de inrichting te geven. Zodoende heb ik
al mijn creativiteit erin gestoken en alles zelf
bedacht en gekozen. Ik ben ontzettend blij met
het resultaat en krijg er veel positieve reacties
op, zoals het hele concept erg enthousiast
wordt ontvangen. Ik ben er enorm trots op, heb
het enorm naar mijn zin.”
Stoer, met een versleten look
Loes koos voor een sprekende Luxury Vinylvloer, uit de nieuwste serie van Creation, die
zeven exclusiviteiten binnen drie trendlines
omvat. De vloer oogt stoer, door een ‘versle-

‘Prettig dat je niet elke kruimel
direct ziet liggen’
Loes Theunisz, Brownies & Downies Helmond

ten’ verflaag op de houten planken. “’Dat je dat
dúrft!’, zeiden sommige mensen vooraf. Maar
ik had een duidelijk beeld van hoe het moest
worden. Het pakte allemaal goed uit en ik denk
dat ik de vloer de afgelopen tijd al zeker zo’n
vier keer verkocht heb. Allemaal mensen die
willen weten waar de vloer vandaan komt!”
‘Kruimels vallen niet op’
Niet alleen over de uitstraling is Loes enthousiast. Ook in de dagelijkse praktijk is Loes
Theunisz erg tevreden over de vloer. “We dweilen elke avond en dat gaat heel eenvoudig. Het
prettige van deze vloer is dat je er niet meteen

alles op ziet. Er wordt hier natuurlijk aardig
wat geknoeid en gekruimeld door onze gasten,
maar we hoeven niet de hele dag te vegen. De
kruimels vallen op de houtprint niet op, fijn!”

De pluspunten volgens Brownies &
Downies
•M
 ooi en bijzonder design, passend bij
hele inrichting.
• Eenvoudig schoon te maken.
•N
 iet besmettelijk, binnengelopen zand
en broodkruimels vallen niet op.
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Over Brownies & Downies
•	Het concept werd in 2010 geïntroduceerd.
Brownies & Downies is een lunchcafé dat
mensen met een verstandelijke beperking
een werkplek biedt.
•	Na de eerste vestiging in Veghel openden
de initiatiefnemers een tweede vestiging in
Sint-Oedenrode.
•	Inmiddels zijn er ook vier franchisevestigingen, in Helmond, Den Bosch, Asten en
Eindhoven.

Creation Nature
•	Mooie natuurlijke designs, uitgewerkt in
zeven exclusieve concepten. Dankzij het
verloop in kleuren, bewerkte v-groeven en
karakteristieke oppervlaktestructuren zijn
deze Luxury Vinyl-vloeren niet van echt
hout en steen te onderscheiden.
• Geschikt voor multifunctioneel gebruik.
•	Gemakkelijk en goedkoop in onderhoud
dankzij de gepatenteerde oppervlaktebehandeling PUR+, die de vloer gedurende de
hele levensduur beschermt.
• Zeer hoge slijtweerstand (klasse T).

Meer informatie?
Er is uitgebreide productinformatie met gedetailleerde technische specificaties beschikbaar. U kunt de
brochures downloaden op www.gerflorbenelux.com of aanvragen bij Gerflor, telefonisch: nl +31(0)40 266 17 00,
be +32(0) 3 766 42 82 of per e-mail: gerflorbenelux@gerflor.com
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