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ANNI FRIESINGER

Kinderboetiek
'Sma
echte be evenis

eroes

Oud-schaatster Anni Friesinger zet haar liefde voor mooie spullen
om in een eigen winkel. In juli opent ze aan de Oosterdijk in Sneek
een hippe kinderboetiek met kleding, meubels en accessoires.
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'Via wtbshops is geen 'nee' te

koop, maar er zijn heel weinig

fysieke winkels waar je bijna

alles voor je kinderen kan ko-

pen, ik vind dat je artikelen
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Is atleet reisde oud-schaatster Anni
Friesinger zo'n 200 dagen per jaar.
Tijdens die ontelbare internationale
trips zag ze de mooiste kleding en de-

signspullen voorbij komen. 'Zo ontwikkelde ik
mijn eigen smaak en stijl', vertelt ze enthousiast.
'Inmiddels ben ik moeder van twee prachtige
dochters en ambassadeur van het biologische
baby- en kindervoedingmerk Hipp. Ik merkte
dat er via webshops geen 'nee' te koop is, maar
dat er heel weinig fysieke winkels zijn waar je
bijna alles voor je kinderen kan kopen. Ik ben
veel in Salzburg en daar miste ik ook zo'n win-
kel. Ik vind dat je artikelen moet kunnen voelen.
Omdat ik, net als in de sport, nog altijd op zoek
ben naar nieuwe uitdagingen ontstond het idee
om zelf een hip en nieuw concept te bedenken.'

WISSELEND ASSORTIMENT Van het
een kwam het ander. Tijdens de inkoop voor
haar Oostenrijkse winkel kaartte het Nederland-
se kledingmerk Imps&Elfs aan dat ze in Noord

Nederland eigenlijk geen verkooppunten had.
Voor Anni een reden om haar winkel 'Small
Heroes' buiten Salzburg ook in Sneek te gaan
vestigen. 'Op de Oosterdijk vonden we een ge-
schikt pand van 150m2. Sneek is een fijne stad
waar veel toeristen komen, ik ben heel blij met
de locatie. De winkel zit vol verrassingen.
We brengen veel Nederlandse en Scandinavi-
sche merken en bijvoorbeeld kinderwagens uit
Duitsland. Ook hebben we leuke kussentjes en
verzorgingsproducten in ons assortiment. We
willen steeds weer iets spannends bieden zodat
het voor kinderen en ouders een echte belevenis
is om naar 'Small Heroes' te komen.'

TEAWIPLAYER Anni ging doelgericht te
werk. Haar wens zette ze om in een business-
plan en ze beet zich vast in haar droom. Samen
met de Rabobank besprak ze de financiële kant
van het ondernemen. 'Het persoonlijke contact
met de bank waardeer ik zeer', zegt ze. 'Directie-
voorzitter Bert Roman is zelfs een dag bij Ids en
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mij op de boerderij geweest om mee te melken!
Ids was al een tevreden Rabo-klant, en nu ben ik
het ook. Er komt veel nieuws op me af, zoals een
kassasysteem en het vinden van goed personeel.
Maar ik vind het prachtig om een goed team sa-
men te stellen dat in een goede sfeer kan wer-
ken. Ik ben zelf een echte teamplayer maar
neem tegelijkertijd ook mijn verantwoordelijk-
heden. Dat is in mijn bedrijf straks van grootbe-
lang.'

iCHTE HELDEN Voor Anni zijn kinderen
echte helden, vandaar de keuze voor de naam
'Small Heroes'. 'Kinderen ontwikkelen zich zo
snel. Dat is ongelooflijk. Ik vind het fantastisch
om ze bij die ontwikkeling te helpen met trendy
kleding, meubels en vrolijke accessoires. De
conceptstore staat voor goede kwaliteit en een
hartelijk welkom voor klein én groot. Ik zal er
zelf ook vaak zijn om de jonge helden te ontvan-
gen. Als 'Small Heroes' voor hun een soort twee-
de thuis is geworden, is mijn missie geslaagd.'

OVER ANNI FRIESINGER
'De Duitse Anni Friesinger stond jarenlang aan
de top van het internationale damesschaatsen.
In haar indrukwekkende sportcarrière werd
ze 16 keer wereld- en 5 keer Europees kampi-
oen. Daarnaast won ze 5 Olympische medail-
les, waaronder 3 gouden. In 2010 stopte ze
met schaatsen en versloeg ze onder andere
voor de NOS schaatstoernooien. Dit combi-
neerde ze met het werk op de boerderij van
haar man Ids Postma (ook oud-schaatsinter-
national) in Dearsum en dochtersJosephine
(4] en Elisabeth (1). Hoewel Anni het leven op
de boerderij heerlijk vindt, mist ze ook de ber-
gen, daarom is ze vaak in Salzburg te vinden.
Ids pendelt regelmatig heen en weer tussen de
boerderij en zijn gezin. Metz'n vieren maken
ze graag lange wandelingen in het Oostenrijk-
se berglandschap. Dochter Josephine heeft
zelfs al een keertje op schaatsen gestaan...'

'Kinderen ontwikkelen zich

snel en ik vind het geweldig

om ze bij die ontwikkeling te

trendy kleding, meubeis en

vrolijke accessoires.'

ROMANTIEK
Het zusterbedrijf van

Small Heroes is gevestigd

in Oostenrijk, in een

prachtig karakteristiek

monumentaal pand in

Salzburg tegenover het

beroemde slot Mirabell.

Dit schitterende paleis

liet de vorst-aartsbis-

schop van Salzburg in

1606 bouwen voor zijn

geliefde als uiting van

zijn liefde. Het is een van

de mooiste trouwlocaties

ter wereld. De plek heeft

voor Anni bijzondere

waarde, zij trad er in 2009

met haar man Ids in het

huwelijk. Dit voorjaar

opende Anni er haar win-

kel, met prachtig uitzicht

over Mirabellgarten. De

verkoop van de moderne,

stoere en kleurrijke kin-

derkleding loopt erg

goed.
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