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Op een blauwe maandag in 1999
begon ze als bestelwagenchauffeur in Hasselt. In 2008 nam
Alexandra Limage (nu 42) het
kleine transportbedrijf over na
een faillissement. Nog eens tien
jaar later heeft ze 37 medewerkers en 26 voertuigen en draait ze
een jaaromzet van 1,75 miljoen
euro. Opmerkelijk genoeg om samen met twee andere vrouwelijke ondernemers te worden geselecteerd voor de WOMED Award
van Unizo en Markant.
  

me hem nog vragen om een kaskrediet
van 40.000 euro voor Sprint Transport.
Hij gaf me de kans om werkelijk te starten aan mijn avontuur als ondernemer.”
Haar eerste stappen als bedrijfsleider
liepen niet van een leien dakje. Meteen
na de overname werden de huurprijzen
van het handelspand verdubbeld. “Ik
kon dat niet betalen. Daarom reed ik
heel Limburg af op zoek naar een goedkoper pand. Mijn oog viel op een loods
met drie hallen op het industrieterrein
Centrum-Zuid in Houthalen. Een vervallen loods waarvan je de poort nog
met de hand moest openen.”

  
Toen Alexandra Limage met haar diploma secundair onderwijs (7de jaar)
in 1999 op zoek ging naar een job, zag
ze in de krant een vacature: een Hasselts transportbedrijfje zocht een
chauffeur en een administratieve duizendpoot. “Ik heb daar alles van a tot z
geleerd. Maar ik heb ook gezien en geleerd hoe het níét moest”, zegt Limage.
“Ik heb gereden van Zweden tot in
Oostenrijk en deed ook de maandelijkse facturatie. Het bedrijf groeide en ik
kreeg de kans om op de dienst planning
te werken. In die periode haalde ik
mijn vervoersvergunning.”
Iets later, begin maart 2008, ging het
bedrijf failliet. “Die avond nog schoof
mijn schoonvader bij ons aan tafel aan.
Je hebt altijd gezegd dat je het beter
kunt, waarom neem je het bedrijf niet
over?, zei hij. Ik heb niet lang nagedacht. Ik belde eerst een aantal klanten
om te vragen of ze met mij wilden
voortgaan en deed een bod op het handelsfonds dat het beste bleek.”
“Ik heb er al onze spaarcenten én geld
van mijn familie in gestoken. Toen ik
eigenaar werd van het handelsfonds,
had ik nul euro werkingsgeld. Daar
stond ik dan. Mijn geld was op en ik
wist niet wat mij nog te wachten
stond.”
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“Dat eerste jaar, 2008, was hels voor
mij. Het viel samen met de economische crisis. Ik had geen geld om materieel aan te kopen. Elke dag was overleven. Tijdens mijn opleiding voor de
vervoersvergunning had ik wel gehoord
van bankwissels, een betaalmethode
waarbij je iets in stukken afbetaalt met
garantie van de verkoper. Zo heb ik een
motor gekocht voor mijn poort. Ik weet
nog dat ik mezelf vaak belde om te kijken of de telefoon niet was afgesloten.”
“In de loods zelf was het ijzig koud.
Muizen en ratten drentelden voorbij.
Het regende binnen en dan kreeg ik
zelfs bezoek van padden en kikkers in
mijn bureau. Samen met mijn collega
ben ik naar de kringloopwinkel gereden om alle verwarmingstoestellen op
te kopen.”
“Dat eerste jaar hebben we afgesloten
met een groot verlies: 66.000 euro. Ik
heb me toen vaak afgevraagd waar ik
toch aan was begonnen. Mijn voorne$$!%!$
men voor 2009 was niets anders dan
het verlies wegwerken.”
“Tot op vandaag ben ik de bankdirec- Het werd het jaar van de sanering. “Op
teur van KBC dankbaar”, vertelt Lima- alles moest ik besparen. Zelfs het wcge. “Ik kende hem helemaal niet en zie papier kocht ik in de goedkoopste su-
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permarkten. In samenspraak met mijn
medewerkers ging iedereen minder
lang werken. Ik maakte folders die ik
uitdeelde op het industrieterrein in
Houthalen. Plots kwam er meer werk
binnen.”
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In maart van dat jaar beviel Limage
van haar jongste kind. “Ik heb een week
rust genomen en heb dan in Fun een
dikke zwemband gekocht. Die gebruikte ik om te zitten op het werk. Mijn baby nam ik mee en gaf ik borstvoeding.
Hadden mijn chauffeurs een wachtpauze, dan speelden ze met de baby.

Hilarische tijden waren dat.”
Maar het resultaat mocht er zijn.
“Sinds 2009 heeft Sprint Transport
een positief resultaat. Nu, tien jaar later, telt mijn bedrijf 37 medewerkers
van 7 verschillende culturen, en
26 voertuigen. Onze omzet beloopt
1.750.000 euro en we zijn eigenaar van
ons handelspand. Ik zou graag vrouwelijke kandidaat-ondernemers inspireren met mijn verhaal. Laat je niet intimideren maar ga voor je dromen.”
De toekomst kondigt zich alvast voorspoedig aan. Dit jaar zijn er grote klanten bijgekomen. Een uitbreiding van de
ruimtes zal niet lang op zich laten
wachten.
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“Mensen die in het ziekenhuis
liggen, hebben natuurlijk zorg
nodig maar vooral ook veel liefde. Dan is Valentijn natuurlijk
het ideale moment om te passeren. En van kinderen worden
deze ouderen altijd gelukkig.”
“Van kindjes én van hondjes”,
lacht Liliane De Bruycker (82),
die al van vóór Nieuwjaar op de
““Vorig jaar zijn we op be- afdeling verblijft. “Het is erg
zoek
zo gegaan bij onze buren op leuk dat ze aan ons denken. Ik
Salvator,
nu bezoeken we de heb drie geschilderde hartjes
Sal
campus
Jessa”, zegt verant- gekregen, fantastisch gewoon.
cam
woordelijke
Melissa Daems. Kleine kinderen en bejaarde
woo

 

De kleuters van het kinderdagverblijf Charlotje uit
Hasselt hebben gisteren
een geriatrische afdeling
van het Jessa Ziekenhuis
bez
bezocht. Ze verrasten de
pa
patiënten met zelfgemaakte valentijnshartjes.
m
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mensen komen eigenlijk altijd
overeen.”
Ook voor Valentijn werd de
ziekenhuisradio van Jessa
even een verzoekprogramma.
Bezoekers, patiënten en personeel mochten verzoeknummers voor familie of vrienden
aanvragen. Ook Stijn Meuris
kwam langs. “Uit sympathie, en
omdat iedereen die in het ziekenhuis ligt een opbeurend
woordje fijn vindt.” Meuris
spaarde zijn Tirade dan ook
voor zijn theaterpubliek. (dj)

