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SINT-KATELIJNE-WAVER – Sarah Moerenhout maakte een opmerkelijke carrièreswitch. Geïnspireerd door haar twee jonge kindjes ging de private banker elegante
en comfortabele schommelstoelen ontwerpen. Rocking Seats was geboren.
(http://www.madeinmechelen.be/wp-content/uploads/2018/08/seats.jpg)Sarah Moerenhout werkte bij BNPPF als private
banker. Toen ze haar kinderen Cedric (5) en Charlotte (1) kreeg, zocht ze tevergeefs naar stijlvolle, elegante en
comfortabele schommelstoelen voor haar babykamers. Dus besloot ze zelf zo’n stoelen te ontwerpen, zocht de juiste
materialen en een producent, en richtte Rocking Seats op.
“Ik bedenk zelf de modellen en mijn zus Laura Moerenhout en schoonbroer Louis Bruyneel, allebei gra sch vormgever,
tekenen de stoelen uit volgens mijn aanwijzingen. Ze hebben ook de huisstijl van Rocking Seats ontworpen”, vertelt Sarah.
“Ik zorg zelf ook voor het commerciële en nanciële luik en mijn partner Alexander van der Heijden, die jurist-bemiddelaar
is, zorgt dat contracten, algemene voorwaarden en dergelijke juridisch correct zijn.”

Handwerk
Een geschikte fabrikant vinden, was niet eenvoudig. “We hebben de hele wereld rondgereisd om de juiste materialen te
vinden. We gebruiken beuk, berk en eik. en werken met sto en die bestaan uit een beetje linnen (linnenlook) met
polyester en viscose. De sto en zijn water- en vuilafstotend gemaakt. Het uiteindelijke productieproces besteden we uit
aan een atelier. Schommelstoelen maken, is vakwerk en laten we over aan specialisten. Elke stoel wordt met de hand gemaakt en maatwerk is eventueel ook mogelijk.”
Tijdens haar zwangerschapsverlof ging Sara van start met een webshop. De website is ongeveer een maand operationeel, en de verkoop loopt als een trein.
Een maand voor de website online ging, startte Rocking Seats al op Facebook en Instagram. “We kregen al bestellingen uit Nederland, Frankrijk en Spanje. Ook een winkel in
Duitsland nam recent contact. We werken met GLS voor verzending en voorlopig lukt dat nog prima. Als ons B2B netwerk snel groter wordt, gaan we eventueel samenwerken
met een e-ful lment bedrijf.”
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