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Work/life balance blijft een haast 
ongrijpbaar begrip, maar Lily 

Imschoot (35) komt toch aardig in 
de buurt. De ondernemer, vegan 
chef en oprichter van Solid Stash 

trekt de deur van haar atelier 
elke dag rond 4 uur dicht om haar 
zoontje van de crèche te halen. Ze 
laveert tussen werk en gezin met 

een flinke dosis smaak én stijl. 

WEEK
Lily: ‘In 2011 verhuisde ik naar Londen met twee 
masterdiploma’s op zak om er te gaan werken 
als au pair. Noem het gerust een quarterlifecrisis 
(lacht). In het sponsorteam van de Olympische 
Spelen, die een jaar later in Londen zouden 
plaatsvinden, kwam ik in contact met de bloei-
ende horecascene van de stad. Daar besefte ik 
dat je geen koksschool gevolgd moet hebben om 
met eten bezig te zijn. Ik nam me voor om een 
job te zoeken waarbij ik food en hospitality kon 
combineren. Na een omzwerving via een start-
up, klom ik op tot head of food & beverage bij 
een groot bedrijf. De volgende stap was zelf een 
klein bedrijf oprichten en runnen, maar voor 
ik de sprong waagde, ging ik in de leer bij de 
oprichter van een succesvolle foodtruck. Zowel 

mijn man als ik draaide in die tijd zotte uren in 
de Londense ratrace en we bestelden bijgevolg 
veel take-out. Dat eten was vaak vettig, lauw en 
duur dus begon ik op zondag in batch te koken 
voor de rest van de week. Vriendinnen die rond 
dezelfde periode een kindje kregen, deed ik een 
pakket huisbereide kraamkost cadeau. Dat sloeg 
in als een bom: mensen wilden meer (lacht). Zo 
kreeg ik mijn eurekamoment: misschien is dit 
mijn businessidee! In de keuken staan, is hard 
labeur dus zijn mijn werkoutfits enerzijds prak-
tisch, maar anderzijds mogen ze ook wel iets 
cools hebben. Vaak kies ik voor een high-waist-
broek met een T-shirt. Uiteraard gecombineerd 
met een schort en haarnetje. Niet zo modieus, 
maar wel hygiënisch (lacht).’ 

WEEKEND
Lily: ‘Ik wist dat ik geen gezin wilde stichten in 
Londen dus zodra mijn man en ik aan kinderen 
dachten, zijn we terug naar België verhuisd. Nu 
runnen we Solid Stash samen vanuit ons atelier 
in het slachthuis van Anderlecht – best ironisch 
als vegan zaak (lacht). Covid heeft ons geen 
windeieren gelegd: mensen konden of durfden 
niet naar de winkel en wij leverden in bulk aan 
huis. Ondanks het succes heb ik veel moeilijke 
momenten gekend. Zo kon ik door de opstart 
van ons bedrijf maar drie maanden zwanger-
schapsverlof nemen en moest ik meteen daarna 
op zoek naar een nieuwe keuken. Toen mijn 
man op zakenreis was en de elektricien belde 
dat de stroom het niet meer deed terwijl ik thuis 
met een boreling zat, ben ik beginnen hyperven-

tileren. Toen dacht ik: dit nooit meer. Nu stop ik 
steevast om 4 uur met werken, ga ik Bob van de 
crèche halen en hebben we qualitytime samen. 
Dan gaat de schort uit en trek ik een midi-jurk 
of jeans en sweater aan met mooie accessoires. 
Al mijn juwelen hebben emotionele waarde: van 
mijn verlovingsring tot een ring van mijn groot-
moeder. De Parisiennestijl ligt mij wel: de betere 
basics, een pet of sjaaltje en een platte schoen – 
zeker sinds ik mama ben. Het moederschap heeft 
mij beter leren loslaten en delegeren. Zo werken 
we sinds kort samen met een bedrijf dat onze 
leveringen doet, waardoor we weer vrije week-
ends hebben. ’s Avonds gaan de laptops nog wel 
eens open en het blijft keihard werken, maar de 
balans in mijn leven is lichtjes hersteld.’

“De Parisiennestijl 
ligt mij wel: de 
betere basics, een 
pet of sjaaltje en 
een platte schoen 
– zeker sinds ik 
mama ben.”

WEEK & 
WEEKEND 

IN STIJL

STIJLTIP

Geef basic outfits een twist 
door voor een trendkleur 
als groen te kiezen. Een 
sjaaltje en riem maken 

de look af.

STIJLTIP

Een gestreepte pull en 
camel jas zijn tijdloos. De 
vegan leren broek zorgt 
voor een hedendaagse 

toets.

Wie is Lily?
Lily Imschoot richtte 

in 2019 Solid Stash op, 
een bedrijf dat heerlij-

ke, zelfbereide vegan 
diepvriesmaaltijden 

aan huis levert in heel 
België. Vanuit hun 

atelier in Anderlecht 
bereiken ze 1.200 

klanten en dat cijfer 
groeit elke maand. Lily 

woont in Brussel sa-
men met haar man en 

zakenpartner Monne 
en hun zoontje Bob. 

Groen hemd - € 59,99, mom jeans - € 59,99 en zwarte 
riem - € 29,99 - e5. Sjaaltje en laarzen – van Lily. 

Gebreide pull met strepen - € 69,99, camel mantel 
- € 139,99 en ecru vegan leren broek - € 89,99 – e5. 
Pet en schoenen – van de styliste. 

De collectie van e5 is nu 
te koop via www.e5.be 
en in alle e5-winkels.

LILY IMSCHOOT

Scan de QR-code en 
ontdek de volledige 
collectie.


