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Jong geweld(ig)

Jong Voka visits  
Flyinggroup

Op woensdag 28 oktober bezoekt Jong Voka Flying-
group. Het van oorsprong Deurnse bedrijf nam vorig 
jaar een nieuwe hangar in gebruik op de luchthaven van 
Wevelgem. Flyinggroup biedt een breed gamma aan 
diensten aan binnen de privé- en zakelijke luchtvaart. 
Dat doet het met charteroplossingen, een mede-eigen-
domformule of advies voor de aankoop van een toestel. 
Voor ondernemers die zelf een vliegtuig hebben, kan het 
bedrijf het management van het toestel op zich nemen. 
De Jong Voka-deelnemers krijgen tijdens het bezoek een 
unieke inkijk in de werking van het bedrijf. 
MEER INFO: ASTRID.DECLERCK@VOKA.BE

Volg ons  
op Facebook

Op de hoogte blijven van  
de activiteiten van Jong  
Voka West-Vlaanderen?  
Inspirerende verhalen van  
jonge ondernemers  
ontdekken? Volg dan zeker  
@JONGVOKAWVL OP FACEBOOK

Startende ondernemingen zetten we maar al te graag in de spotlights.  
Ontdek hier ook onze activiteiten op het vlak van jong ondernemerschap.

Mon Dada  
geurt gezond

Toen de Trump admi-
nistration een nieuwe 
vergunning voor haar 
job in New York City 
weigerde, besloot 
Pauline Dhaenens 
daar een jaar geleden 
haar eigen bedrijf te 
starten: Mon Dada. 
De natuurlijke (geur)
kaarsen die ze er had 
leren kennen – zonder 
parafine en andere 
chemische componen-
ten – waren het ver-
trekpunt. Ondertus-
sen werd het gamma 
verruimd met onder 

meer gezond geurende diffusers, zepen en potpourri. 
Nieuwe producten, zoals natuurlijke cosmetica, zitten 
in de pijplijn. Duurzaamheid en herbruik- of recycleer-
bare verpakkingsmaterialen zijn een extra troef. B2b 
is verantwoordelijk voor 90% van de verkoop, vooral 
via interieurzaken en conceptstores in België (met ook 
al interesse uit andere Europese landen en overzee), 
en een klein deel via onder meer relatiegeschenken 
voor bedrijven. De eigen b2c-webshop is goed voor de 
overige 10%. Paulines moeder – ‘Mom Boss’ genoemd 
– staat in Moen in voor de productie, die volledig 
handgemaakt en in eigen huis gebeurt. Deze zomer 
kwam de eerste allround medewerkster – ‘Office Boss’ 
– in dienst. ‘Lady Boss’ Pauline wil Mon Dada inter-
nationaal op de kaart zetten, maar mét behoud van de 
waarden en normen van deze beginperiode. 
WWW.MONDADACOLLECTIONS.COM 


