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om ijs te draaien kostte me 35.000 euro, de 
pasteurisatieketel zo’n 15.000 euro en de 
ijsvitrine 12.000 euro.»

Duurzaamheid
De huur van haar droomzaak kost Hilde 
1.650 euro per maand plus 215 euro geza-
menlijke kosten, niet eens de grootste hap 
uit het budget. «De grootste maandelijkse 

uitgaven van een ijssalon zijn elektriciteit 
en water, beide minstens 1.000 euro. 
Die blijven maar stijgen in deze tijden», Die blijven maar stijgen in deze tijden», 
zegt Hilde. «Ik gebruik gelukkig geen gas. zegt Hilde. «Ik gebruik gelukkig geen gas. 
In de winter verwarmen we de zaak met In de winter verwarmen we de zaak met 
warmte die de vele koelinstallaties afge-warmte die de vele koelinstallaties afge-
ven. Ik zou graag wel verder investeren in ven. Ik zou graag wel verder investeren in 
het zuinig maken van de watercyclus en het zuinig maken van de watercyclus en 

gebruik enkel groene stroom. Duurzaam-
heid zit mee in het credo van mijn zaak.»
Hilde werkt in het hoogseizoen tot zestien 
uur (!) per dag, zes dagen op zeven, zo’n 
100 uur per week dus. IJs draaien in de 
 zomer en wafels bakken in de winter 
brengt haar zo’n 1.900 euro netto per 
maand op. Niet verkeerd, maar peanuts in 
verhouding tot het aantal uren dat ze 
klopt. 
«Ik ben van start gegaan tijdens de eerste 
weken van de coronacrisis en dat was niet 
evident. De toeristen konden niet komen 
en vorige zomer viel het weer enorm 
 tegen. Daarom valt de omzet voorlopig wat 
lager uit dan verwacht. In het eerste jaar 
heb ik me zelfs geen loon uitbetaald, maar 
klagen doe ik niet. De meeste zelfstandi-
gen moeten echt keihard werken zonder 
daar rijk mee te worden. Ik doe dit ook zo 
ontzettend graag en heb toch geen tijd om 
veel geld uit te geven. Onze inkomsten 
gaan vooral naar onszelf, ons huis en onze 
diertjes.»

104 euro kattenvoeding
Ook thuis, in haar zelf gerenoveerde 
 herenhuis, kijkt Hilde op tegen aardige 
energiekosten. «We hebben zoveel moge-
lijk gerenoveerd uit duurzaamheid, maar 
de muren van een 19de-eeuws huis kun je 
niet isoleren. De gasprijs steeg onlangs tot 
een 250 euro per maand, terwijl dat vroe-

ger zo’n 85 euro was. Voor elektrici-
teit betalen we tegenwoordig elke 
maand 120 euro. De lening voor ons 
huis bedraagt dan weer 800 euro. 
Wij spenderen daarnaast 400 euro 
per maand aan voeding. Een van 
onze katten heeft een zware voed-
selintolerantie, waardoor ze alle 
vier speciale voeding eten. Dat kost 
ons 104 euro per maand. We kunnen 
wel nog wat sparen - 85 euro per 
maand - en doen aan pensioen-
sparen. Wij hebben ook een abon-
nement op Netfl ix en Disney +, 
voor zo’n 30 euro per maand.»

Hilde heeft geen eigen wagen en 
verplaatst zich bijna altijd met de 
fi ets. «Het onderhoud ervan, twee 
keer per jaar, kost ongeveer 85 euro. 
Op woensdag, onze enige sluitings-
dag, huur ik een Cambio-wagen om 
te gaan zorgen voor zwerfkatten in 
de haven van Antwerpen. Ik doe die 
dag ook mijn boodschappen en rij 
naar mijn mama in Limburg. De 
huur bedraagt ongeveer 60 euro 
per week voor die afstand.»
Hilde hecht naar eigen zeggen veel 
belang aan mens, dier en planeet. 
«We verkopen zelfs gezonde ijsjes 
voor honden», glimlacht de geboren 
Limburgse. Ze hecht ook weinig be-
lang aan materiële zaken. « Ik ge-
bruik spullen heel lang en ga er 
zorgvuldig mee om, zodat ze lang 
meegaan. De nieuwste gsm heb ik 
niet nodig. Met mijn smartphone 
van 120 euro doe ik al drie jaar. En 
mijn laptop, een ZBook van HP, 
kocht ik vier jaar geleden ook twee-
dehands, voor 600 euro. Er zat net 
een nieuw besturingssysteem in. 
Nieuw zou die 1.900 euro kosten.»

ZOVEEL 
VERDIEN 
IK

«Veganistisch 
ijssalon opstarten 
kostte kostte €€ 200.000» 200.000»

Als oprichtster van het 
eerste veganistische 
ijssalon in de Benelux 
rijgt Hilde Gos (54) de 
uren aan elkaar, en 
rijk wordt ze er niet van. 
«Mijn omzet valt lager 
uit dan gepland door 
mijn opstart tijdens de 
pandemie, maar ik 
doe dit zó ontzettend 
graag.»graag.»
Thomas ROSSEEL

• Hilde Gos (54), partner Pedro Nilo (54) en hun katten Lucinda, 
Bella, Nina en Felix (die laatste drie zijn geadopteerde zwerfkatten)
• Zij is zaakvoerster van veganistisch ijssalon IceLab op de 
Oudevaartplaats in Antwerpen, hij zelfstandig elektricien

Nettoloon Hilde

€  1.900

Beste koop

«Mijn appartement in 
de Antwerpse Zuren-
borgwijk, meer dan 
twintig jaar geleden 
voor 100.000 euro.»

Duurste koop
«Ons huis in Zurenborg 
meer dan tien jaar gele-
den voor 300.000 euro. 
We hebben het voor 
een groot deel zelf 
 gerenoveerd.»

Grootste miskoop
«Dat heb ik nooit 
gedaan, omdat ik geen 
impulsieve koper ben. 
Ik denk altijd heel lang 
na voordat ik iets 
koop.»

Wat als je 

de lotto wint?

«Dan zouden we het 
dak van ons huis 
renoveren, een groen-
dak en zonnepanelen 
plaatsen. De rest zou ik 
investeren in natuurbe-
schermingsprojecten, 
zoals kweekvlees, een 
snellere transitie naar 
plantaardige voeding, 
bebossing, dierenwel-
zijn en de opvang van 
verwaarloosde 
dieren.»

Maakt geld gelukkig?
«Ja, toch wel. Wanneer 
geld voorziet in je 
 basisbehoeftes, je ook 
wat extra hebt zodat 
het geen stress veroor-
zaakt, en je er af en toe 
iets leuks mee kan 
doen. Geld is wel 
belangrijk, maar 
maakt je niet per se 

gelukkiger.»

«De grootste maandelijkse 
uitgaven van een ijssalon zijn 
elektriciteit en water, beide 
minstens 1.000 euro. Die blijven 
ook maar stijgen in deze tijden»

Als fervent ijsjesliefhebber en veganist liep 
Hilde jarenlang rond met een droom: een 
ijssalon waar iederéén – ongeacht allergie-
en of voedselovertuigingen – zorgeloos 
van een heerlijk dessert kon genieten. 
«Eind 2018 greep ik mijn droom bij de 
kraag. Ik werd 50 en dacht: het is nu of 
nooit», blikt ze terug. 
Het werd nu. Maar dat liep niet van een lei-
en dakje. «Vegan maakte het niet evident. 
Ik stelde een gedetailleerd fi nancieel plan 
op, volgde  opleidingen, zocht naar steun, 
het juiste materiaal, de beste plantaardige 
grondstoffen en een geschikt pand.»
Hilde vond uiteindelijk het perfecte onder-
komen op het Antwerpse Theaterplein en 
doopte een broodjeszaak om tot het aller-
eerste vegan ijssalon van de Benelux. 
«We hebben wat renovatiewerken moeten 
doen, maar gelukkig is mijn partner Pedro 
elektricien. In totaal kijken we naar een 
opstartprijs van 200.000 euro», zegt ze. opstartprijs van 200.000 euro», zegt ze. 
«Vooral de ijsmachines waren een hele 
grote investering. Ik wou die niet tweede-
hands aanschaffen, want ik maak alles zelf. 
Van tweedehandsmachines weet je niet 
hoe die onderhouden werden. Het toestel 

Hilde Gos: «In het hoogseizoen werk ik zo’n 100 uur per week.» Foto Richardson

Ook 
deelnemen 
aan ‘Zoveel 
verdien ik’? 
Mail naar 

geld@hln.begeld@hln.be

«Met mijn smartphone 
van 120 euro doe ik al 
drie jaar. En ook mijn 
laptop kocht ik vier jaar 
geleden tweedehands, 
voor 600 euro. Nieuw 
zou die 1.900 euro 
kosten»

Nettoloon Pedro

€  1.900
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