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Onder meer gezien in:

www.makuskitchen.com

+31 (0)20 244 16 09
info@makuskitchen.com

MAKUS Kitchen
Linnaeusstraat 2C

1092CK
Amsterdam
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MAKUS is opgericht door Merel 
Philippart (31 jaar oud). De van oorsprong 
Maastrichtse woont momenteel in 
Amsterdam, waar ook het bedrijf 
MAKUS is gevestigd. Vol passie en 
enthousiasme staat ze aan het roer van 
MAKUS, een bedrijf dat zich inmiddels 
heeft ontpopt tot een unieke speler in de 
keukenbranche. Ze vaart op haar liefde 
voor de natuur, enthousiasme en oog 
voor vakmanschap.

Waarom heb je MAKUS opgericht?
“Omdat ik Nederland wil helpen verduurzamen, maar 
dan wel in stijl. Vaak ligt de nadruk bij verduurzamen 
op techniek, en niet op schoonheid. Met andere 
woorden: het is meestal gewoon lelijk. Dat vind ik 
echt zonde. Ik vind verduurzamen belangrijk, maar 
het moet wel een beetje leuk blijven. 
De inductieplaat is daar een uitgelezen voorbeeld van. 
Heel Nederland zal de switch naar inductie moeten O
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“Vaak ligt de nadruk 
bij verduurzamen 

op techniek, niet op 
schoonheid. Dat vind ik 

echt zonde. ”

gaan maken, want op termijn is het koken op 
inductie beter voor het milieu. Alle inductieplaten 
zien er nu hetzelfde uit: glimmend en effen zwart. 
Ik vind dat alleen in sommige keukens mooi 
staan. Maar meestal vind ik het een sfeervolle 
keuken verpesten.” 
Wat doet MAKUS anders? “MAKUS ziet de 
inductieplaat niet alleen als kookgereedschap en 
dus puur functioneel, maar ook als een item om 
te designen als onderdeel van de gehele keuken. 
Met een MAKUS creëer je meer dan alleen een 
plek om te koken, je creëert sfeer. De inductieplaat 
als onlosmakelijk deel van het keukenontwerp.” 
Wat wil je bereiken? “Heel Nederland in stijl op 
inductie. Of in ieder geval, het deel van Nederland 
dat waarde hecht aan een sfeervolle keuken.” 
Waar haal je lol uit? “Gedeeld enthousiasme. 
MAKUS is klein begonnen en heeft op het 
enthousiasme van anderen over het product verder 
kunnen groeien tot waar het nu staat: een gezond 
bedrijf met twee eerste mooie edities op de markt.”
Wat typeert MAKUS? “MAKUS gaat voor 
duurzame relaties, op alle fronten. Van gebruikers 

tot leveranciers, verkooppartners en de natuur. 
Geen quick en dirty oplossingen. We combineren 
in onze producten dan ook de hoogste 
kwaliteitsstandaarden met goed doordacht design.”
Is het niet lastig om als nieuwe speler een voet 
tussen de deur in de traditionele keukenbranche 
te krijgen? Merel lachend: “Nou, het is niet 
makkelijk. De gehele keukenbranche traditioneel 
noemen is kort door de bocht, al is een deel dat 
wel. Als je apparatuur puur functioneel bekijkt en 
geen waarde aan esthetiek hecht, dan is MAKUS 
moeilijk te begrijpen. Tegelijkertijd zijn er genoeg 
partijen die open staan voor creativiteit en nieuwe 
dingen. De eerste plek waar we met open armen 
werden ontvangen was bij Asto in Rotterdam. 
MAKUS werd gelijk gesnapt en omarmd. Dat geldt 
ook voor Keukenstudio Stormink in Gorssel.”

(Redactie: Beiden keukenstudio’s komen 
verderop aan het woord over hun ervaring met 
de MAKUS inductieplaten)
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Vanaf januari 2021
live op kickstarter!
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Specs
Flexzone met grilstand
Vier kookzones
Automatische panherkenning
Boost functie
Timer per kookzone
Bescherming tegen oververhitting

Afmeting:   80 x 52 cm
Nisafmeting:   75 x 49 cm

Aansluitwaarde:  7,4 kW
Stekker:   Perilex
Aansluiting:   2 fase

Meer weten? Ga naar: 
www.makuskitchen.com
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Bescherming tegen oververhitting
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Nisafmeting:   75 x 49 cm
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“Toen ik de 
Simply Pink! zag 
was ik meteen 
verliefd. Die wilde 
ik. In combinatie 
met een lichte 
keuken geeft het 
zoveel rust, een 
fijne sfeer en 
een zeer chique 
uitstraling.”

Harmke Bekkema
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r “Ik viel voor de oudroze, 
bijna koperachtige, 

zachte, warme kleur. Het 
is een verrijking van mijn 
keuken zowel in kleur als 

in gebruik.”

Joanne Canta
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De Simply Pink! heeft een warme 
kleur. Het is geen ‘roze-roze’. 
Deze MAKUS kleurt prachtig 
bij zowel een licht  als donker 
aanrechtblad. De zones zijn 
subtiel aangegeven waardoor ze 
van dichtbij zichtbaar zijn, maar 
van afstand juist niet opvallen. 
De witte belichting in het 
bedieningspaneel kleurt mooi 
bij de roze tint. Met Simply Pink! 
creëer je sfeer in je keuken.   
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Joris: “Gas is 
verleden tijd”

Sabine werkt als textieldesigner voor 
onder andere All Saints en Calvin 
Klein. Joris is creative director bij 
TBWA\NEBOKO. De familie Egler 
woont in Haarlem in een prachtig 
pand dat begin vorige eeuw is 
gebouwd, met hun zoontje Otis  (1). 
Ze hebben jaren in het creatieve 
centrum van Europa – Londen - 
gewoond. Ruim een jaar geleden 
zijn ze naar Nederland verhuisd. 
Voor Joris thuiskomen, voor Sabine, 
afkomstig uit Duitsland, weer een 
nieuw land om te aarden.

Het gezin zit momenteel midden 
in een grondige renovatie. Niet 
alleen de keuken wordt onder 
handen genomen, de woonkamer 
wordt uitgebouwd en op de eerste 
verdieping worden de badkamer 
én slaapkamers aangepakt. 
Spannende tijden! Helemaal voor 
dit gezin dat design en creativiteit 
ademt. Alles wordt met de grootste 
zorg uitgekozen, uren kunnen ze 
samen achter de laptop zoeken 
naar inspiratie en ambachtelijke 
producten. Hoe ervaren ze dit 
proces?

De keukenrenovatie 
van de familie Egler
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Wat vinden jullie het spannendst aan de 
renovatie? “Er is veel te beslissen en dan slaat 
soms de twijfel toe nadat een knoop is doorgehakt. 
Zo kozen we voor de keuken een steenrode vloer. 
Daar hebben we achteraf wel wat slapeloze nachten 
over gehad.”
Joris en Sabine kiezen alle onderdelen los van 
elkaar uit. In de praktijk zal blijken of alle onderdelen 
echt goed bij elkaar passen en of ze het totaalbeeld 
opleveren dat Joris en Sabine voor ogen hadden. En 
voor iedereen die wel eens verbouwd heeft zal het 
herkenbaar zijn: wakker liggen van het enorme bedrag 
dat wordt uitgeven. Zeker omdat er in de praktijk 
steeds kleine, onvoorziene bedragen bijkomen. 
Wat vinden jullie het leukst aan het proces? 
“Dat we iets kunnen creëren dat helemaal bij onze 
smaak past.”
Een huis naar eigen inzicht verbouwen biedt alle 
ruimte tot invulling, met uiteraard bouwkundige 
beperkingen. En zelfs alle ruimte tot creatie hebben 
is niet altijd even makkelijk. Iedere beslissing die je 
neemt, heeft consequenties voor het totaalbeeld en 
kan leiden tot dilemma’s. 
Welke overwegingen spelen mee bij het 
maken van beslissingen? “Of het idee origineel 
genoeg is. We gaan niet voor een standaard ‘look’ 
en tegelijkertijd willen we ook niet dat het ‘too much’ 
wordt. En zeker zo belangrijk: niet alles wat mooi is, is 
praktisch.” 
Daar een balans in vinden is de kunst. Wat bij de 
keuzen van Sabine en Joris ook meespeelt: Wordt 
het mooi oud? Raken we erop uitgekeken? Past het 
bij het huis? Is het te donker? Hoeveel opslagruimte 
hebben we nodig?
Jullie hebben ongetwijfeld veel keuzes moeten 
maken. Op welke drie zijn jullie het meest trots? 
“Dat is een moeilijke vraag, omdat we echt alles met 

zo veel zorg hebben uitgekozen.
Dan toch een keuze. Het oversized raam aan de 
achterkant van het huis: de hele wand wordt van 
glas. Het gaat echt lijken alsof je buiten staat. De 
gedurfde huguet-rode tegelvloer in de keuken. En 
de MAKUS Simply Pink. “Die is zo veel mooier dan 
een saaie zwarte plaat.” 
Zijn jullie het met elkaar eens? “Over het 
algemeen wel. We helpen elkaar om gedurfdere 
keuzes maken.” 
Wat zijn de laatste trends?“Lichte kleuren en grijze 
tinten raken meer op de achtergrond. Memphis/80’s 
komen weer terug, niet alleen in kleding maar ook 
in interieur.” 
Hebben jullie advies voor anderen die hun 
keuken gaan renoveren?
1) “Kijk naar de lange termijn. De levenscyclus 
van een keuken is langer dan welke trend dan ook. 
2) Zoek materialen uit die mooi blijven of 
mooier worden naarmate ze ouder worden. 
3) Denk goed na over hoe je je keuken wilt 
gebruiken. Denk daarbij in verschillende zones: waar 
wil je koken, was je af, kletsen, etc. 
4) Durf geld uit te geven aan mooie spullen 
en goede materialen. Het doet pijn, maar het is het 
uiteindelijk waard.” 
Wat voor type koks zijn jullie?
Joris: “Sabine is ‘comfort food’ en netjes.”
Sabine: “Joris is gepassioneerd en maakt er een 
zooi van.” 
Speelde dat een rol in het ontwerp van 
jullie keuken?
 “Jazeker. Het leverde wat discussie op over de 
grootte van de werkruimte.” Uiteindelijk is er veel 
kookruimte gecreëerd. 
Wat bepaalde jullie keuze voor inductie?
 “Gas is verleden tijd!”

Joris over Sabine
“She is the 
structure to
my chaos and 
the socket to 
my creativity.”

Sabine over Joris
“He makes me 

see and discover 
things in a 

different light, 
keeps the child 

in me alive.”



“Prachtige 
kookplaat en 
handige bediening. 
Uiteraard met de 
overstap van gas 
naar inductie is 
het wennen, maar 
voor zo’n mooie 
eyecatcher is dat 
het waard.”

Sebastian Sterk



De Honeycomb is een echte eyecatcher in 
de keuken. Het  dunne gouden randje van 
het honingraat patroon glinstert prachtig 
op het zwarte oppervlak. De lichtinval op 
de inductieplaat heeft impact op de mate 
van glinstering, net als de kleuren van de 
keuken. Met de Honeycomb kook je niet 
alleen in je eigen stijl, je kookt ook in stijl! 

“We are delighted to be a partner 
of MAKUS. They are a fresh wind 
in the traditional kitchen sector.”

Kathrin Becker 
(Marketing Director at SCHOTT CERAN®)
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Flexzone met grilstand
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Boost functie
Timer per kookzone
Bescherming tegen oververhitting

Afmeting:   80 x 52 cm
Nisafmeting:   75 x 49 cm

Aansluitwaarde:  7,4 kW
Stekker:   Perilex
Aansluiting:   2 fase
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Een unieke kookplaat op een unieke 
plek. Hans is een van de eerste 
MAKUS gebruikers en woont op een 
zelfgebouwde woonboot in het centrum 
van Amsterdam. Hans, vertel ons meer 
over je woonboot en je MAKUS! 

Hoe kom je op deze prachtige woonboot terecht? 
“Nou, dat is al lang geleden. Ik wilde heel graag in 
de buurt van of op het water wonen. Na veel zoeken 
vond ik een oude, volledig uitgewoonde woonboot 
maar wel op een hele goede locatie. Ik heb twee jaar 
op de oude boot gewoond, en in de tussentijd de 
nieuwe ontworpen en gebouwd.”
Je ligt misschien wel op het meest gewilde 
woonboot plekje van Amsterdam, hoe voelt dat? 
“Bevoorrecht! Al herkende 20 jaar geleden nog 
maar weinig mensen hoe goed dit plekje echt is. 
Station, tram, winkels, snelwegen, centrum en de 
polder. Alles binnen een paar honderd meter. Wat 
ik eigenlijk het fijnste vind is echter wat subtieler: 
doordat de Amstel hier zo breed is heb ik heel veel 
vrije lucht als ik naar buiten kijk. Dat is zó fijn: midden 
in de stad veel water en lucht om je heen.”
Is het niet gek dat er continu boten door je 
achtertuin varen? “Dat valt wel mee, doordat ik net 
in een ‘knik’ lig varen de meeste wat verder van mij 
vandaan en heb ik er niet zoveel last van. Het is ook 
eigenlijk wel gezellig dat zo veel mensen van de 
Amstel genieten. Als ze maar niet te hard varen of 
super veel herrie maken dan vind ik het wel leuk.”
Je hoort wel eens: een woonboot, dat is altijd 
gedoe. Klopt dat? “Nee, dit is een woonark dus geen 
schip maar een betonnen bak. Daar zit gewoon nul 
onderhoud aan. Ik heb wel gekozen voor een houten 
opbouw die heeft wel liefde en aandacht nodig, 
maar dat zou op ‘t land niet anders zijn geweest.”
Wat zou je mensen adviseren wiens droom het 
is op een woonboot te wonen? “Zoeken, zoeken 
en nog meer zoeken. Er zijn echt nog steeds 
mogelijkheden zeker als je een beetje inventief bent. 
Het is echter wel duurder geworden dan 20 jaar 
geleden maar dat geldt voor heel Amsterdam.” 

Binnen bij 
Hans Bolscher 

Is je boot ook een beetje duurzaam gebouwd? 
“Toen ik de boot bouwde was ik al met 
duurzaamheid bezig, maar meer met de materialen 
dan met de energie. Alles is met FSC hout en 
duurzame materialen gemaakt. Ook is de boot 
goed geïsoleerd. In het begin had ik een paar 
zonnepanelen en een zonneboiler maar ik heb nu 
eindelijk een helemaal energie-neutrale woning. 
Met een warmtepomp die water uit de Amstel haalt. 
Dat werkt super. En met Infrarood-paneel, 400 liter 
boiler en natuurlijk de mooie MAKUS inductieplaat!”
Je bent een van de eerste kokers op een MAKUS! 
Waar had je het gezien? “Ik zag een plaatje op het 
internet toen het nog in ontwikkeling was. Ik had 
er jaren tegen op gezien om afstand te doen van 
mijn stoere gaskookplaat. Maar toen ik de mooie 
MAKUS inductieplaat zag dacht ik: nu heb je geen 

excuus meer, nu ga je om.” 
En nu ligt ie te pronken in je keuken, ben je er 
blij mee? “Jaaa! Ik ben er erg blij. Vooral omdat het 
niet zo’n grote dooie, zwarte plaat is maar een mooi 
design dat echt wat toevoegt aan mijn woning.”
Hoe is voor jou de overstap van gas naar 
inductie? “Eerlijk is eerlijk, het was toch wel even 
wennen. Al mijn goede pannen moesten eruit en 
in het begin bakte ik af en toe wat aan, want het 
reageert zó snel, echt sneller dan gas. Inmiddels  
ben ik eraan gewend en gaat het prima.”
Adviseer je MAKUS aan anderen? “Absoluut, het 
is een leuk en goed concept dat echt kan helpen 
in de energie-transitie. Veel mensen willen best 
wel veranderen maar het helpt als we het dan een 
beetje mooier en leuker kunnen maken.”





Werkbladen zijn te verkrijgen bij Dekker Zevenhuizen
Werkblad links: TopLaminaat Burned Wood
Werkblad rechts: TopLaminaat Nordig Wood

MAKUS meets 
Dekker Zevenhuizen 
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Voor deze design editie van MAKUS bezochten we 
Keukenstudio Stormink in Gorssel. Een van de eerste 
keukenzaken met een Honeycomb in hun showroom. Deze 
zaak bruist, inspireert en prikkelt! MAKUS en Stormink delen 
elkaars enthousiasme voor het nieuwe en verrassende. 

Wat is de kracht van Stormink? “De kracht van Keukenstudio Stormink zit 
hem in het feit dat alle medewerkers een interieurachtergrond hebben. Door 
te denken vanuit een visie die meer gericht is op interieur, ontstaan er ideeën 
die niet altijd voor de hand liggend zijn. We combineren onze technische 
ervaring en kwaliteit met een verfijnd oog voor schoonheid in vorm en detail 
en streven er naar de meest unieke en vernieuwende keukens ten toon te 
stellen. Dat maakt tevens dat wij zo enthousiast werden van MAKUS.”
Vertel meer! “Een nieuwe inductiekookplaat met een funfactor en een 
bijzonder verhaal. Een decoratief element in de hedendaagse keuken. Zelf 
combineerden wij de Honeycomb al op een gouden keuken en nu op een 
bronzen keuken, heel chique! Klanten zijn verrast door deze kookplaat. Niet 
eerder zagen ze een kookplaat die er zo leuk uit ziet. Eens wat anders dan 
het standaard zwart.”
En hoe reageren jullie klanten daarop? “Onlangs nog was er een klant die 
aankwam met een plaatje van de roze kookplaat, of we zoiets ook konden 
leveren. Ja zeker!”
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Van links naar rechts: Janny, Mathijs, Joëlle, Demi

“Wij 
combineerden 
de Honeycomb 

al met een 
gouden én 
bronzen 
keuken. 

Heel chique!”
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Op bezoek bij 
Asto en LEICHT 
Amsterdam

Keukenstudio Asto en LEICHT 
Amsterdam zijn van dezelfde eigenaren 
(Benno en Martijn), het zijn wel twee 
verschillende concepten. Beide zaken 
beeldschoon. Het klikt met MAKUS. 
Het gedachtegoed en de designs 
werden direct gesnapt en omarmd. 
Ook dachten ze gelijk mee hoe ze 
het startende MAKUS verder konden 
helpen. Bijzonder en erg welkom. 

Wat typeert jullie en jullie keukenstudio’s?
“Eigentijds, persoonlijk en kwaliteit. De kwaliteit zit 
hem in veel facetten binnen onze organisatie. Van 
de keuze voor merken waar we mee werken tot aan 
de manier waarop we onze klanten bedienen, van 
rondleiding tot oplevering van de keuken. We doen 
niet alleen ons uiterste best, we hebben dankzij 
het feit dat we al bijna 50 jaar ervaring hebben en 
een familiebedrijf zijn een specifieke manier van 
service bieden, die ons uniek maakt. Dat wordt 
ook gewaardeerd door onze klanten. Met Asto zijn 
we een gerenommeerde naam in grootstedelijk 
Rotterdam en met LEICHT Kitchens Amsterdam 
hebben we een nieuw concept in de markt gezet. 
Dat eigentijdse karakter zit in ons DNA en laten 
we zien in onze showrooms en onze manier 
van onze klanten bedienen. Het persoonlijke zit 
uiteraard besloten in de familiewaarden die door 
onze vader, de oprichter van Asto Keukens, 
zijn geworteld binnen ons bedrijf en we in alle 

onderdelen uitdragen.”
Waar halen jullie de meeste lol uit? “De meeste 
lol halen we uit het bedenken en uitvoeren van 
de meest uitdagende aanvragen van klanten. 
We kunnen vrijwel alle wensen vertalen naar een 
uitvoerbaar project doordat we met de merken die 
we voeren geen standaardkeukens ontwerpen, 
maar op maat gemaakt. We zijn altijd op zoek 
en in gesprek met leveranciers om hierover mee 
te denken, hoe we het nog mooier, leuker, beter 
werkbaar of logischer kunnen maken voor onze 
gezamenlijke klanten. En uiteraard het vinden 
van noviteiten die bij onze waarden passen. Het 
enthousiasme kunnen voelen en weer verder 
uitdragen en kansen creëren voor elkaar en 
uiteindelijk voor de eindklant.” 
Jullie waren de eerste keukenstudio met 
een MAKUS: waarom werden jullie er zo 
enthousiast van? “De verrassende en elegante 
manier waarop inductiekoken gepresenteerd 
kon worden. Hoe je een vast item in de keuken, 
doorgaans donker, ineens een eyecatcher was. 
Feitelijk een disruptie in het bestaande aanbod 
qua look ‘n feel. Daarnaast is de kwaliteit van de 
gekozen materialen van MAKUS iets waar ook 
ons hart sneller van gaat kloppen. De geweldige 
combinatie van esthetiek en kwaliteit werden 
we bijzonder enthousiast van. Waarbij het 
vernieuwende karakter van de kookplaat voor ons 
en onze klanten een bijzondere en eigentijdse 
uitbreiding van ons aanbod en verhaal biedt.”





Smokey
Chili 

In zijn boek Fork Ranger neemt Frank Holleman je mee op zijn 
ontdekkingsreis naar een duurzaam leven. Hierin geeft hij je 
antwoord op twee lastige vragen: ‘Welk verschil kan ik maken in 
de klimaatcrisis?’ en ‘Wat moet ik vanavond eten?’ Naast leuke 
informatie heeft hij in zijn boek ook lekkere, simpele recepten 
verzameld. Zoals onze favoriet: de Smokey Chili. Die mogen voor 
deze editie delen.

Fork Ranger - Ons eten als weg uit de klimaatcrisis
Voor meer informatie ga naar ForkRanger.nl

Ingrediënten

800 g Tomaten in blik
400 g Zwarte bonen 

2 Lente-uitjes
100 ml Koffie/espresso

1 tl Chilipoeder of vlokken
1 tl Kaneel 
1 tl Komijn

1 tl Paprikapoeder (gerookt)
1 Ui 

2 Tenen knoflook
Stokbrood

Fruit de ui in een laagje olie (3 min)
Voeg de chili, paprikapoeder, 
komijn en knoflook toe (3 min)
Voeg de tomaten, kaneel en 
koffie toe. Sudder 15 min
Voeg de zwarte bonen toe 
en breng op smaak met peper 
en zout. Sudder de chili met de
deksel op nog eens 10 min
Serveer met stokbrood en 
de fijngesneden lente-uitjes

-
-

-

-

-

Voor 3 à 4 personen



“Je bent nooit 
te klein om 
een verschil 
te maken. Je 
hebt elke dag 
stemrecht 
door wat je 
koopt.”

Ynzo van Zanten 

Chocolade-activisme 
& chocolade-dromen 

van Ynzo van Zanten 

Wat is het probleem van de chocolade 
-industrie? “Er zit een bittere realiteit achter 
het zoete verhaal van chocola. Namelijk die 
van gedwongen en illegale kinderarbeid. En 
de ergste vormen daarvan kan je beschouwen 
als moderne slavernij. Boeren krijgen te weinig 
betaald voor hun cacao, die vervolgens 
kinderen dwingen tot onbetaalde arbeid. Het is 
een negatieve vicieuze cirkel van armoede.”
Op welke manier dragen de chocoladerepen 
van Tony’s bij om dit te verhelpen? “We 
werken met 6500 cacaoboeren die een eerlijke 
prijs krijgen voor hun cacao. Er zijn 2.5 miljoen 
cacaoboeren alleen al in Ghana en Ivoorkust, dus 
we zijn er nog lang niet. Wij werken met volledige  
traceerbare cacaobonen, en betalen de 
zogeheten Living  Income Reference Price voor 
die bonen. Ook ondersteunt Tony’s cacaoboeren 
bij het verhogen van hun productiviteit en 
kwaliteit, zoals hoe om te gaan met een 
veranderend klimaat. En misschien wel het 
allerbelangrijkste: we zoeken de samenwerking 
met andere chocoladeleveranciers om met ons 
mee te doen op al deze vlakken.”
Wat is er veranderd sinds Tony’s op de markt 
is? “Door Tony’s weten veel meer consumenten 
dat er misstanden bestaan in de chocolade-
industrie. Mensen praten erover. Daarmee is het 
probleem zeker niet opgelost, maar het is wel 
een belangrijk startpunt. Je ziet ook dat veel 
bedrijven ‘de Tony’s willen worden van...’ 
Het aantal incidenten met kinderarbeid neemt 
af. Tegelijkertijd is het is lastig om een systeem 

te doorbreken, je wilt altijd sneller.” 
Gaan andere leveranciers mee in het 
slavenvrij proberen te maken van hun 
chocola? “Voor een deel. Je ziet dat de grote 
bedrijven er veel meer mee bezig zijn dan eerst. 
Er worden verschillende initiatieven binnen de 
bedrijven opgericht om de lokale situatie te 
verbeteren. We werken ook samen met hen, 
delen onze ervaringen en stimuleren ze net een 
stapje extra te laten zetten.”
Hebben de verschillende smaken daar een 
rol in of zijn ze gewoon lekker? “De smaken 
hebben grote rol: je hebt altijd nieuwswaarde. 
En dat geeft ons weer podium om het verhaal 
achter de chocolade-industrie onder de 
aandacht te brengen. Bovendien willen we 
chocola maken voor iedereen. Dan heb je heel 
wat smaken nodig.” 
Wat is jouw favoriet? “Hazelnoot.”
Wat is jouw ultieme chocoladedroom?
“Die is volledig in de lijn met de missie van 
Tony’s: 100% slaafvrije chocola. De ellende is zo 
groot, die moeten we echt oplossen. Nogmaals, 
het gaat niet om Tony’s, maar om de gehele 
chocolade-industrie.” 
Wat voor boodschap zou je aan 
chocoladeliefhebbers willen meegeven?
“Je bent nooit te klein om een verschil te maken. 
Je hebt elke dag stemrecht door wat je koopt.” 
Welke overeenkomst zie jij tussen MAKUS 
en Tony’s? “Je kunt met eerlijke producten een 
betere wereld nastreven.”

Hè?  Chocola en inductiekookplaten, wat hebben die nou weer met elkaar te 
maken? In het geval van Tony’s Chocolonely en MAKUS meer dan je denkt. 
Beide merken zijn ontstaan vanuit een hoger doel. Tony’s stelt de misstanden 
in de chocolade-industrie aan de kaak én verbetert deze. MAKUS versnelt de 
overgang naar het koken op schone energie. Het middel van beide partijen? 
Een prachtig product. We spreken met Ynzo van Zanten, Chief Evangelist van 
Tony’s Chocolonely. 
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