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“Roeien met de riemen die je hebt” 
 

Hoe het leven op kleine voet haar onderneming 

zo succesvol maakte. 

 

Tussen alle green sports en termen als 

‘innovation takes root’ en ‘zero waste’ vandaag 

een jonge dame met een bijzondere missie die 

goed past bij het imago van NatureAtWork. De 

jonge Zeeuwse werkt namelijk met hulphonden 

en doet dat op een zeer eigentijdse en ‘groene 

wijze’, een wijze die weer heel mooi aansluit bij 

de termen innovation takes root en zero waste. 

 

Wie denkt aan een hulphond denkt toch al gauw 

aan een grote Bruine Labrador of een Golden 

Retriever. Bij stichting MissionPuppy Nederland 

werken ze met een heel ander type hond: de 

Sheltie. Een Sheltie is maar klein, “maar wel een 

echte werkhond” zegt Anjana Gort, Founder en 

CEO van de organisatie. Wat betekent dat 

precies, een werkhond zijn, vraag ik me af.  

 

Bij de voorbereiding voor dit interview struinde 

ik het internet af en ontdekte dat er 

tegenwoordig vele soorten en maten 

hulphonden zijn, en lang niet meer alleen de 

Labrador en de Golden Retriever actief zijn in dit 

bijzondere vak. Anjana zal het me allemaal 

haarfijn uitleggen in een persoonlijk interview in 

de duinen aan het Veerse Meer, een plek waar 

zij vlakbij woont en graag met haar honden 

uitwaait.  

 

Het is prachtig weer. Om ons heen vliegen 

meeuwen, er waait een lekker zeebriesje en 

zeilbootjes en surfers doen het goed op het 

meer. Toch is het vrij rustig, maar dat is Zeeland 

buiten het hoogseizoen; de meeste toeristen zijn 

alweer huiswaarts. Af en toe loopt er een hond 

voorbij die nieuwsgierig even bij ons komt 

snuffelen. “Mogen honden hier loslopen?” vraag 

ik Anjana. “Eerlijk gezegd weet ik het niet zeker, 

maar iedereen doet het. Ik zelf ook.” Zeeland is 

duidelijk niet zo moeilijk. En dat vindt ze ook zo 

heerlijk hier, zegt Anjana glimlachend terwijl ze 

me nog een kopje thee uit haar glimmende 

thermoskan inschenkt. “De vrijheid, de rust en 

de ruimte, dat zocht ik”. “En die heb je hier 

gevonden?” vraag ik. “Ja, zeker weten” klinkt het 

instemmend.  

 

 
Foto: Anjana tijdens een uitwisseling voor haar organisatie in 

Oostenrijk. Ze zag er uit om door een ringetje te halen, maar 

sliep  gewoon in een tent op een camping. Beeld: Ilya T.  

 

Enkele jaren geleden maakte Anjana bewust de 

keuze om naar Zeeland te verhuizen. Vanuit het 

Noordoosten van het land bijna een emigratie, 

vooral omdat Anjana nog geen auto reed en dus 

alles met collectief vervoer moest doen. Een reis 

van zo’n 5-6 uur. “Was het een bewuste keuze 

om geen auto te rijden?” vraag ik nieuwsgierig. 

“Ja en nee”. “Ik probeer zoveel mogelijk 

milieubewust te leven. Collectief vervoer is dan 

beter dan in je eentje met de auto te reizen, 

maar een tweede reden was dat ik er gewoon de 

financiële middelen niet voor had. Ik was net 

begin twintig toen ik mijn eigen stichting 

opzette. Het opmaken van een akte bij een 

notaris kost handen vol geld, sponsors waren er 

nog niet echt, je begint immers net, dus dat geld 

betaalde ik uit eigen zak. Doordat ik zelf altijd 

zuinig geleefd heb kon ik dat doen. Maar 

daarmee ben je er nog niet. Wie wil dat een 

organisatie goed gaat lopen moet investeren. 

Investeren in een goede website, en kennis 

verbreding. Deelname aan seminars kost veel 

geld. Gemiddeld zo’n 180 tot 250 euro. Bij alles 

wat je doet moet je de keuze maken: Is dit echt 

nodig? Heb ik dit op dit moment nodig voor de 
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voortgang van mijn werk? Als het antwoord 

daarop ja is, dan schuif ik er alles voor aan de 

kant. Zo niet, dan wacht ik nog even.” Ik luister 

geïnteresseerd. Deze jonge duizendpoot lijkt 

precies te weten waar ze mee bezig is. Ze komt 

zeer evenwichtig en verstandig over, maar 

straalt ook pit uit en heeft ongetwijfeld een 

gezonde dosis lef, hetgeen alleen al blijkt uit 

haar ‘emigratie’ naar Zeeland. Haar roots liet ze 

achter om hier een nieuw leven te beginnen, 

met een bijzonder doel.  

  

 
Foto: Luca. De inspiratiebron achter MissionPuppy. Beeld: eigen 

collectie. 

 

“Bij alles wat je doet moet je de keuze 

maken: Is dit echt nodig? Heb ik dit op dit 

moment nodig voor de voortgang van mijn 

werk?” 

 

Gezien mijn persoonlijke interesses en de 

achtergrond voor dit interview grijp ik terug op 

de term ‘zero waste’. Want hoe is het haar 

gelukt om een succesvol lopende organisatie op 

te zetten met zo weinig middelen? En hoe kan 

het dat de hedendaagse prijzen die haar 

organisatie hanteert zo laag liggen? Anjana: 

“Tsjah weetje, ik heb nooit bewust voor dit werk 

gekozen. Misschien heeft het mij gekozen. Feit is 

dat ik erin gerold ben, mijn leven is gelopen 

zoals het is gelopen en dit was een logisch 

gevolg denk ik. Misschien zie ik het als een 

persoonlijke missie. Een missie die ik – zo lang 

het welzijn van de hond niet in het gedrang 

komt - beschikbaar wil maken voor alle lagen 

van de bevolking.” 

“Ik ben opgegroeid met weinig middelen. Toen 

ik klein was had mijn vader een goede baan en 

we hadden het financieel heel goed. Toch 

leefden we thuis nooit op grote voet. Mijn 

ouders leerden ons te genieten van schijnbaar 

kleine, eenvoudige dingen. We leefden zoveel 

mogelijk buiten. We hadden maar een kleine 

tuin, maar mijn moeder zorgde er altijd voor dat 

de tuin er mooi bij stond en ik herinner me hoe 

mijn vader bij elk zonnestraaltje zomers, en in 

voor- en najaar nog met een biertje in de tuin 

zat als hij uit zijn werk kwam. Ik genoot daarvan 

als kind. Ik genoot van de fietstochtjes die we 

samen maakten en de picknicken in het park of 

in het bos. Ik genoot van de lange struintochten 

die ik met mijn vader maakte op zoek naar 

paddenstoelen of dierensporen. Tegelijk werd 

mijn jeugd gekleurd door een moeder die weinig 

belastbaar was en wegens pijn en vermoeidheid 

veel in bed lag. Dat beperkt en drukt een 

stempel op een gezin. Als kind leer je jezelf wel 

te vermaken als gemaakte plannen veelvuldig 

niet door kunnen gaan.” 

 

Anjana vertelt verder: “Uiteindelijk ging het 

bedrijf waar mijn vader werkte failliet. Hij 

hoorde bij de laatste lichting mensen die 

uiteindelijk ook zonder werk kwamen te staan. 

Toen hebben we een tijd echt heel zuinig 

moeten leven. Ik herinner me dat ik op een keer 

jarig was en uit school kwam en de tafel vol 

stond met allerlei soorten beleg. Dat was ik in 

die tijd echt niet gewend, en ik weet nog hoe blij 

ik was met zoiets schijnbaar eenvoudigs. Ik heb 

al jong geleerd de goede dingen in het leven te 

waarderen en te genieten van de dingen die ons 

zomaar elke dag gegeven worden; als de zon 

scheen kon je picknicken (al deed je alsof) en als 

het regende vermaakte je je met water, modder 

en zand.” 

 

“Ik ben opgegroeid met weinig middelen. 

Mijn ouders leerden ons te genieten van 

schijnbaar kleine, eenvoudige dingen.” 

 

“Ik leerde al vroeg met geld omgaan. Vanwege 

mijn moeders verminderde belastbaarheid 
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moest ik al jong de boodschappen doen. Dan 

ging ik met mijn poppenwagentje naar de winkel 

en haalde alles wat op het lijstje stond. Ik lette 

altijd goed op aanbiedingen en keek naar de 

‘prijs per kilo’; dat had ik van mijn vader geleerd. 

Ik voelde me al jong erg verantwoordelijk. Het 

was misschien niet de meest ideale situatie voor 

een kind om in op te groeien, en ik heb er ook 

wel wat deuken van meegekregen, maar ik heb 

er ook heel veel van geleerd. Ik denk zeker dat 

mijn jeugd me in zekere mate heeft 

klaargestoomd voor het ondernemerschap, het 

pionierschap.” 

 

 
Foto: Het strand en de zee trokken al jong aan Anjana en zijn 

nog altijd een geliefde plek voor haar. Beeld: eigen collectie.  

 

Ik maak vlug wat aantekeningen terwijl Anjana 

vertelt. Wat is dit een interessant gesprek, en 

wat ben ik blij dat ik alles opneem want ik zou 

het nooit onthouden. “Je thee…” geef ik Anjana 

een stille hint; mijn gesprekspartner is zo 

bereidwillig me alles te vertellen dat ze haar 

thee vergeet. Ik maak van de gelegenheid 

gebruik om even een appje naar het thuisfront 

te sturen dat ik wat later kom; ik heb ter plekke 

besloten de grootte van het interview uit te 

breiden.  

 

“Maar nu heb je bijvoorbeeld nog steeds geen 

auto.. maar je hebt wel drie honden en voor je 

werk reis je door het hele land” benoem ik als 

Anjana haar thee op heeft. “Hoe doe je dat?” 

Het is een vraag die mij gedurende dit interview 

al langere tijd bezig houdt. “Ja het is natuurlijk 

verre van ideaal..” benoemt ook Anjana zelf de 

situatie. “Maar het is heel simpel: je roeit met de 

riemen die je hebt. Je kan ook niet anders.” 

Anjana wijst op een houten fietsenhek in de 

verte waartegen een aantal fietsen staan te 

rusten. “Ik doe zoveel mogelijk op de fiets”. 

Zoals past bij een eigentijdse jonge meid fietst ze 

op een leuke Johnny Loco beachcruiser 

waarmee ze lange afstanden in Zeeland 

doorkruist. “Die fiets is mijn alles! Laatst was hij 

kapot, er was iets met de ketting, nou toen 

merkte ik pas hoeveel ik op de fiets doe!”  

 

“Ik denk zeker dat mijn jeugd me in zekere 

mate heeft klaargestoomd voor het 

ondernemerschap, het pionierschap.” 

 

Voor op de fiets is een groot, degelijk houten 

appelkrat bevestigd. “Die stamt nog uit de tijd 

dat ik als 16 jarig meisje appels plukte bij een 

fruitboer” zegt Anjana glimlachend – zie je, zero 

waste, want het krat dient nu om de honden te 

vervoeren. Met haakjes heeft ze er netjes een 

aantal leren riempjes in bevestigd. “Er passen 

drie volwassen shelties in. Ze blijven keurig 

zitten en genieten enorm als ze voor in dat krat 

mogen maar voor de veiligheid zet je ze 

natuurlijk wel vast. Maar zo vervoer ik mijzelf en 

de honden dus. Heb ik trainingen in de buurt van 

Zwolle dan combineer ik dat met een weekendje 

bij familie. Ik neem dan zo weinig mogelijk mee. 

Eén rugzak, daar moet alles in en die draag ik 

dan op mijn rug. De honden kunnen dan voor in 

het krat en zo fiets ik naar het station van 

waaruit ik de trein pak. Het lukt allemaal net.”  

 

 
Foto: Genieten doet Anjana van de meest eenvoudige dingen. 

De eerste groene blaadjes bijvoorbeeld, die na een lange winter 

weer tevoorschijn komen. Beeld: eigen collectie.  
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“Die stamt nog uit de tijd dat ik als 16 jarig 

meisje appels plukte bij een fruitboer.”  

 

“En boodschappen? Of als je dichterbij huis voor 

je werk moet zijn?” vraag ik nieuwsgierig. “Dan 

pak ik de fiets. Boodschappen doe ik altijd op de 

fiets, weer of geen weer; het is mijn enige 

vervoermiddel. Training tot zo’n 15 km afstand 

(enkele reis) doe ik ook zoveel mogelijk op de 

fiets. Soms hang ik dan de fietskar nog achter de 

fiets, bijvoorbeeld wanneer ik 

trainingsattributen moet meenemen. Het is een 

hele organisatie, maar het is maar net wat je 

gewend bent. In de winter pak ik ook weleens de 

bus hoor.”  

 

 
Foto: Het mooie Zeeland waar Anjana zo van kan genieten. 

Beeld: eigen collectie. 

 

Anjana lijkt even uitgepraat en neemt een grote 

slok van een glas jus d’orange dat we onszelf 

inmiddels hebben ingeschonken. “Mmm lekker, 

ik krijg dorst van al dat praten!” zegt ze 

glimlachend. Ik val onbewust even een tijdje stil. 

“Zeg wat heb jij nou? Ben je zo onder de indruk, 

je zegt niks meer, haha” reageert ze als ik 

inderdaad niets meer zeg. Ze slaat de spijker op 

z’n kop. Ik ben inderdaad zwaar onder de indruk. 

De website ziet er gelikt uit. De organisatie is 

beoordeeld met 4,9 van 5 sterren, en ook haar 

eigen honden zien er allemaal even verzorgd uit. 

“Hoe hou je dit vol?” stamel ik uiteindelijk uit. 

Anjana schiet in de lach. “Haha, is dit een echte 

vraag? Nou kijk, je staat ’s morgens gewoon op, 

je gaat aan het werk en ’s avonds ga je weer 

naar bed.” 

 

Heerlijk, die droge humor. Maar, achter elke 

glimlach schuilt een traan zeggen ze weleens. 

 

Terwijl we aan het praten zijn krijgt Anjana een 

hypo; een plotselinge daling van haar 

bloedglucosewaarde. Luca, haar oudste hond en 

gecertificeerd hulphond, signaleert, en snel 

worden er dextro en een boterham tevoorschijn 

getoverd. We lassen even een pauze in; je zou 

het zo niet zeggen, maar ik weet dat Anjana met 

diverse gezondheidsproblemen kampt. Na enige 

tijd is de rust weergekeerd. Luca is aan Anjana’s 

voeten gaan liggen en Anjana voelt zich 

zichtbaar beter. “Je bent ervan overtuigd dat het 

eenvoudige leven dat je leidt je geholpen heeft 

in je succes, leg eens uit?” vraag ik Anjana om de 

verhaallijn toch nog even vast te houden en mijn 

interview af te kunnen maken. Anjana moet 

even weer op gang komen maar antwoordt dan: 

“Ja, zeker weten. Een goedlopend bedrijf 

opzetten vraagt gewoon veel investering. In tijd, 

maar ook in geld. Uiteindelijk zijn dat 

investeringen die je toch grotendeels zelf moet 

doen al dan niet met hulp van familie en 

vrienden; wie een stichting opzet heeft in het 

begin echt nog niet zo’n groot netwerk om er 

genoeg sponsoren aan over te houden. Doordat 

ik zuinig leef, kan ik deze investeringen meestal 

zelf doen. Het maakt ook dat ik van weinig rond 

kan komen, en de tarieven dus relatief laag kan 

houden.” 

 

“Het is een hele organisatie, maar het is 

maar net wat je gewend bent. In de winter 

pak ik ook weleens de bus hoor.” 

 

Dat je als beginnend bedrijf in de branche 

waarin Anjana actief is op vele manieren kunt 

besparen wordt me al snel duidelijk. Zo bespaart 

MissionPuppy bijvoorbeeld enorm vanwege het 

feit dat zij geen eigen locatie gebruiken. Geen 

duur pand met de nodige onderhoudskosten, 

maar gewoon het gebruiken van de openbare 

ruimte. Anjana: “Het is slim omgaan met de 

middelen die voorhanden zijn; roeien met de 

riemen die je hebt. Maar het is in mijn ogen ook 

nog heel zinnig; pups worden gelijk 
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klaargestoomd voor de praktijk. In het begin 

natuurlijk nog spelenderwijs.”  

 

Ook op andere zaken probeert Anjana te 

bezuinigen. Onderhoud aan de website 

bijvoorbeeld. “Ik kan er een extra mannetje voor 

inhuren, maar dan zullen de tarieven fors 

omhoog moeten. Ik doe dus zoveel mogelijk zelf. 

Ja, dan duren dingen soms wat langer, maar 

geen haan die daarnaar kraait. Voor een 

dubbeltje op de eerste rang kom je nergens.” 

Door zo min mogelijk uit te besteden en gebruik 

te maken van de openbare ruimte en de 

middelen die voorhanden zijn lijkt Anjana dus 

een zeer inventieve manier te hebben gevonden 

om haar organisatie in relatief korte tijd tot een 

groot succes te maken. Anjana vat het mooi 

samen: “Door op zoveel mogelijk uitgaven te 

besparen en zelf ook zo zuinig mogelijk te leven 

kan ik de tarieven laag houden. Dat leidt tot 

voldoende groei van mijn organisatie hetgeen 

weer leidt tot meer succescijfers. Dat willen 

verzekeringen en sponsoren zien. Die willen 

cijfers zien. Dat heb ik gepoogd te bereiken door 

op deze wijze te werk te gaan.”  

 

 
Foto: Slim ondernemen; gebruik maken van de openbare 

ruimte. Beeld: eigen collectie. 

 

Ze moet de ondernemersgeest wel geërfd 

hebben, want een studie die haar voor deze taak 

klaarstoomde heeft Anjana nooit gehad. Als ik 

hier een opmerking over maak reageert ze 

lachend: “Ja dat denk ik ook weleens, haha. Ik 

geloof dat meerdere van mijn voorouders erg 

ondernemend waren, dus wie weet. Ik zie het 

ondernemerschap vooral als een mooie balans 

tussen enerzijds je verstand gebruiken en 

realistisch kunnen kijken, en anderzijds ook 

risico’s durven nemen. En je moet vooral vooruit 

kunnen kijken denk ik. Plannen, jezelf doelen 

stellen en er continu mee bezig zijn deze na te 

streven. Kijk, voor mij zijn dit tropenjaren, ik 

werk keihard en haal er weinig uit, maar ik zie er 

wel het succes van terug en ik weet precies met 

welk doel ik een bepaalde keuze maak.”  

 

Op mijn vraag wat ze op dit moment het 

allerliefst zou willen antwoordt Anjana vrijwel 

direct: “Dan toch een auto. Gewoon, omdat dat 

alles wel een stuk makkelijker zou maken en me 

minder energie zou kosten. Af en toe als ik echt 

heel moe ben koop ik ook weleens een eerste 

klas kaartje in de trein. Is gewoon een stuk 

rustiger. Maarja, dat kan ik niet te vaak doen. Nu 

spaar ik dus voor een auto. Ik wil milieu bewust 

leven, maar als ondernemer moet je ook met 

beide benen op de grond staan. Gezien het vele 

reizen dat mijn werk vraagt is een auto gewoon 

onmisbaar, maar ik wil wel een zuinige. En een 

die geschikt is voor reclamewerk, dan sla ik twee 

vliegen in één klap.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MissionPuppy Nederland, enkele feiten en 

cijfers:  

- Soort onderneming: Stichting 

- Opgericht in: 2012 

- Groei t.o.v. draagkracht, soort werk en 

grootte van het team: explosief 

- Evolutionair of revolutionair? Vooral 

revolutionair, hetgeen een groot 

compliment  is voor de stichting die 

ervaringsdeskundigheid combineert met 

coaching, begeleiding en andere vormen 

van hulpverlenen aan een doelgroep die 

verlegen zat om andere dan de bestaande 

vormen van hulp. Honden spelen een 

grote rol.  

- Tags: Shelties, hulphonden, kinderen, 

jongeren, autisme, PTSS, eetstoornissen 

- Green points: maximaal 

- Jouw steun? Zeker weten. Ik denk dat dit 

initiatief al onze steun verdiend.  

 

 

 


