
WIL JE JEZELF EENS VOORSTELLEN? HOE WIL JE JEZELF EENS VOORSTELLEN? HOE 
KWAM JE OP HET IDEE OM BRANDT KAARSEN KWAM JE OP HET IDEE OM BRANDT KAARSEN 
TE BEGINNEN?TE BEGINNEN?
“Ik ben Giselle, eigenaar en ontwerper van Brandt 
kaarsen. Het begon allemaal toen een vriendin uit 
Amerika een kaars voor me meebracht toen ze me in 
Nederland kwam opzoeken. Ze vertelde dat deze kaars 
handgemaakt was door een vriendin van haar uit New 
York. Kaarsen maken leek mij ook erg leuk en aangezien 
ik toendertijd moest wachten totdat ik met mijn baan 
kon beginnen, heb ik haar vriendin gevraagd of ik haar 
niet kon helpen. Dat vond ik zo leuk dat ik 1,5 jaar na 
mijn ontslag écht ben begonnen met Brandt.”

HOE GAAT HET PROCES IN ZIJN WERK?HOE GAAT HET PROCES IN ZIJN WERK?
“Ik giet vanuit mijn grote ton een kleine hoeveelheid 
was in een kan. Elke kan heeft zijn eigen geur, want 
dat scheelt weer afwas. Vervolgens meng ik de geur 
met de olie en roer ik het goed door. Als het op de juiste 
temperatuur is, giet ik de olie in de potjes. De lonten 
heb ik van te voren al in de potjes geplakt. Daarna 
stabiliseer ik de lonten met een wasknijper en is het 
wachten tot de potjes droog zijn. Maar eigenlijk is dit 
maar een heel klein aspect van het concept kaarsen 
maken. Ik kan nog uren doorgaan over ontwerpen, 
bestellingen, branding en dergelijke.” >>

Brandt Kaarsen
Giselle Habraken

Giselle Habraken is eigenaar en ontwerper van Brandt kaarsen. Haar verhaal 

begint met het krijgen van een handgemaakte kaars. Ze reist naar New York 

waar ze leert om kaarsen te maken. Een hobby die ontwikkelt tot een eigen 

label: Brandt kaarsen.
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WAT VIND JE HET MOOIST OF WAT VIND JE HET MOOIST OF 
LEUKST AAN JOUW WERK?LEUKST AAN JOUW WERK?
“Ik heb echt ontdekt dat ik van 
ondernemen hou! Naast kaarsen 
maken vind ik nog zoveel andere 
dingen erg leuk om te doen. Het 
contact met mijn winkels, klanten en 
zelfs de administratie is top. Ik denk 
daarom dat de afwisseling van het 
ondernemerschap erg goed bij me 
past.“
 
WAT WIL JE ONZE LEZERS WAT WIL JE ONZE LEZERS 
GRAAG MEEGEVEN?GRAAG MEEGEVEN?
“Blijf bezig! Het leukste van maken is 
dat het misschien niet altijd perfect 
wordt, maar de voldoening van bezig 
blijven is al geweldig. Of het nu 
kaarsen maken, hout bewerken of 
muziek maken is, hou je creatieve 
geest actief.”   
 

“Of het nu kaarsen “Of het nu kaarsen 

maken, hout bewerken maken, hout bewerken 

of muziek maken is, of muziek maken is, 

hou je creatieve geest hou je creatieve geest 

actief.”actief.”

Healthy Christmas Tree
Smullen maar!

Lekker eten hoeft niet per se ongezond te zijn! We geven je graag inspiratie 

om de feestdagen gezond door te komen. En het ziet er nog leuk uit ook!

KIWIBOOM
Verwijder de schil van de kiwi’s en snij ze in dunne plakken. 
Snij de plakken doormidden en rangschik ze dakpansgewijs 
en 2 aan 2 naast elkaar op een bord. Leg de bovenste 
laag iets over elkaar heen. Was het rode fruit en dep het 
voorzichtig droog met een theedoek. Versier de kiwiboom 
ermee.

KOMKOMMERBOOM
Snij de sneetjes brood in de vorm van een kerstboom. Smeer 
er een laagje kruidenkaas op. Was een komkommer en dep 
droog. Snij er plakjes van en snij deze doormidden. Bedek 
het brood ermee: eerst een laagje in het midden en daarna 
de halve plakjes 2 aan 2 boven elkaar. Snij een ster van een 
plakje kaas en plaats deze op de top van de boom.  

WAT HEB JE NODIG? 
Vers fruit in groene en rode kleuren, zoals kiwi’s, 
aardbeien, bessen | Komkommer | Sneetjes (bruin) brood 
| Kruidenkaas | Plakjes kaas | Mesje | Borden | Schone 
theedoek
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 Kijk voor meer informatie  Kijk voor meer informatie 

op brandtkaarsen.nl en op brandtkaarsen.nl en 

Instagram.com/brandtkaarsenInstagram.com/brandtkaarsen
TIP! Ben je op zoek naar lekkere 

recepten voor Kerst. Die vind je 

in Smulweb Magazine, met maar 

liefst 148 pagina’s feestelijke inspiratie! 

Bestel deze uitgave via 

hobbyou.nl/smulweb!
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