“WIJ BLIJVEN OOK IN DE TOEKOMST
UITSLUITEND OP ONZE FYSIEKE
WINKEL FOCUSSEN”
Van jonge ondernemers zou je toch verwachten dat ze met jeugdig enthousiasme op de e-commerce trein springen. Die vlieger gaat niet op voor Barbara Braeckman (32) en haar echtgenoot
Tom Vanderstuyft (33), managing directors van Doe-Het-Zelf Safti in Wetteren. “Waarom zouden we daar tijd en energie in stoppen als we nu al zeker weten dat die webshop voor frustraties en ontevreden klanten gaat zorgen?! Laat ons maar 100% focussen op de fysieke winkel.”
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Barbara Braeckman & Tom Vanderstuyft
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die rechtstreeks aan consumenten
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40-JARIG JUBILEUM IN 2017
Safti is de afkorting van ‘Société Anonyme pour la Fabrication de Tissus

taak. En momenteel zijn we bezig met
de voorbereiding van de inventaris, wat
eveneens een titanenwerk is.”

Indémaillable’ en verwijst naar de voormalige textielfabriek waarin de

Kindvriendelijke winkel

doe-het-zelfzaak destijds een definitief onderkomen kreeg. Oprichter

Het koppel heeft thuis twee jonge kind-
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Oost-Vlaanderen’ noemen. In 2017 mag Safti 40 kaarsjes uitblazen.

even makkelijk, we moeten vaak puzzelen om opvang voor de kinderen te
vinden”, geeft Barbara Braeckman toe.
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zijn onze grote winkelkarren intussen
voorzien van een kinderzitje. Sinds kort
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verkopen we snoepgoed aan de kassa
en het aanbod kindergereedschap nam
stelselmatig toe. We verkopen echter
geen speelgoed!”

Barbecue kampioenen
Braeckman laat weten dat er in de
komende maanden nog andere productfamilies zullen worden uitgebreid.
“Ik denk aan werkkledij, huishoudtoestellen, verlichting,… Dat betekent dat
we met redelijk wat nieuwe leveranciers
gaan samenwerken. Een zestal jaar geleden zijn we gestopt met het verkopen
van keukens. En de showroomopstelling voor badkamermeubels gaan we nu
met de helft verkleinen. Rekening houdend met de tegenvallende verkoopcijfers in die specifieke productcategorie
nemen die momenteel te veel winkeloppervlakte in. We kunnen het gerust met
minder doen, zonder dat daarvoor onze
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