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Gouden tijden voor schoenlappers
M
o en Canan trouwden
in 2000. Ze hebben
drie kinderen (van 11,
9 en 8), een schoenenzaak in Amsterdam en een koophuis in Almere.

,,De laatste twee jaar zijn
we met de zaak enorm gegroeid,
van 30 naar 300 vierkante meter.
We doen nu niet alleen maar de
reparaties, maar hebben ook een
uitgebreide schoenwinkel.”
■ Canan: ,,Schoenen in vooral
het midden- en dure segment.”
■ Mo: ,,We doen het helemaal
met zijn tweeën, draaien
vaak twaalf uur per dag.”
■ Canan: ,,Door de crisis
gaat het goed met reparaties.”
■ Mo: ,,Als schoenmakers hebben we de rijke types erbij gekregen. Dat tikt aan in de kassa, hoor.
Alleen al met de reparatieafdeling
hebben we sinds de crisis eenderde meer omzet.”
■ Canan: ,,Vroeger ongeveer 300
euro per dag. Tegenwoordig 700 à
800.”
■ Mo: ,,Je moet het zo zien: de
veelverdieners zijn flink geraakt
door de crisis. Vroeger lieten dat
soort jongens hun schoenen nooit
repareren, ze kochten meteen
nieuwe, nog voordat ze stuk
waren. En nu laten ze hun schoenen dus wel repareren. Dat zijn
vaak heel dure, met leren zolen.”
■ Canan: ,,We doen echt alles
samen. Ook de administratie.”
■ Mo: ,,We wonen in Almere, maar
de kinderen zitten in Amsterdam
op school.’’
■ Canan: ,,We rijden elke dag
heen en weer. Het liefst in één
auto met zijn allen. Ik heb sinds
drieënhalf jaar ook een autootje.”
■ Mo: ,,Die rijdt helemaal zonder
belasting. Hij heeft een A-label.”
■ Canan: ,,De kinderen zitten na
school in de ruimte achter de winkel. Zo sparen we het geld uit voor
naschoolse opvang.”
■ Mo: ,,Ze hebben daar alles. Een
laptop, een lekker bankje.”
■ Mo:
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Schoenmaker met
een eigen zaak

Canan
Toremisoglu (34)
Werkt in de
eigen zaak

Gezamenlijk inkomen: Maandelijks gaat €2000 over
van hun zaken- naar hun privérekening

‘Ik kom uit een
arbeidersmilieu,
maar heb wel
gymnasium
gedaan’

■ Canan: ,,Materieel wil ik ze niet
te veel verwennen. Ze moeten dingen verdienen. Als ze een goed
rapport hebben, krijgen ze een
mooi cadeau. Mehmet mocht een
iPhone omdat hij gymnasiumadvies had gekregen. Ik kom uit
een arbeidersmilieu, maar heb
zelf ook gymnasium gedaan.”
■ Mo: ,,Mijn broers zijn allemaal
schoenmakers. Net als mijn vader.
Het schoenenvak is mij met de
paplepel ingegoten. Ik werk al
sinds 1990 in dezelfde zaak, in de
Javastraat. Eerst bij mijn vader,
nu is de zaak van mij.”
■ Canan: ,,We houden onze zakenrekening en privérekening helemaal gescheiden. Dat moet, anders wordt het een rommeltje. Van
de privérekening gaan natuurlijk
eerst de vaste lasten af. Ik wil geen
schulden. De hypotheek, kosten
voor stroom, schoolgeld enzovoort. De rest is om van te leven.
Ik bezuinig niet op kosten voor
eten. Ik koop zo veel mogelijk bij
de buurtwinkeliers. Heel soms
gaan we uit eten. Dat mag maximaal 150 euro kosten met zijn vijven. Geen wijntje hoor, want we
zijn moslims.”
■ Mo: ,,Van de 2000 euro die we
uit de zaak halen en op de privérekening zetten, kunnen we goed
leven. Als we een zakelijk succesje
hebben, verandert er niets aan
onze privé-uitgaven. Waarom niet?
Omdat we onze zaak groter willen
maken. We zijn nog jong. Willen
ons meer ontplooien, uitbreiden.”
■ Canan: ,,Een zaak erbij. Liefst in
het centrum. Dat is onze droom.” ■

➺ Ook meedoen?
Mail naar geldengeluk@ad.nl
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