
In het dagelijks leven hebben ze al-
lebei nog een baan in loondienst.
Maud is werkzaam als Content Mar-
keteer en Elke werkt als zzp-er bij een
zorginstelling. “Hoewel wij allebei
over vrijwel alles hetzelfde denken,
zijn we toch echt heel anders qua ka-
rakter. En juist dat zorgt ervoor dat we
zo’n mooie combinatie zijn samen”,
geven de dames aan.

Burn out en etherische olie
Maud en Elke leerden elkaar kennen
via Instagram toen ze beide midden
in hun burn outs zaten. Na heel veel
digitaal geklets over en weer spraken
ze af om een keer samen te gaan
wandelen. Maud: “Deze wandeling
duurde veel langer dan gepland,
want we bleven maar kletsen! Juist
de burn out zorgde voor veel begrip
naar elkaar toe en de afspraken om
samen te wandelen bleven maar
komen.”

Dit was ook het moment dat de
dames in aanraking kwamen met
etherische oliën. De oliën hebben op
zowel Maud als Elke een positieve in-
vloed gehad. Elke: “We deelden
samen veel ervaringen over de ethe-
rische oliën en begonnen na te den-

ken over onze eigen webshop hierin.
Eigenlijk begon dat als grap, maar
het werd steeds serieuzer. We heb-
ben zelf ervaren hoe het is om niet
goed in balans te zijn en dat wilden
we heel veel anderen, met name
moeders, besparen.”

Webshop PURE by ME
Maud en Elke hakten de knoop door
en begonnen op 1 april vorig jaar
hun webshop. Elke: “De eerste lock-
down was net begonnen en we von-
den het enorm spannend. We
hadden geen idee of de maatregelen
ons zouden beperken en of bezor-
ging nog wel mogelijk zou blijven.
Maar achteraf gezien was dit het per-
fecte moment voor ons: juist nu lijkt
er meer behoefte te zijn aan rust en
balans.”

De dames moeten er eigenlijk om la-
chen. Elke: “Wij zeggen altijd dat het
niet voor niets is geweest dat we el-
kaar hebben ontmoet. We zijn nog
geen jaar geleden begonnen en
onze webshop groeit nu als kool. Er
gaan per maand zo’n vijfhonderd
pakketjes de deur uit. We hebben nu
een kantoor gehuurd omdat het van-
uit huis allemaal niet meer te behap-

pen is.” Maud: “Veel therapeuten en
coaches gebruiken etherische oliën,
maar een webshop op dit gebied
blijkt, zelfs in het nuchtere Twente,
een gat in de markt te zijn.”

Zijn etherische oliën niet alleen maar
voor een fijne geur in huis of voor
‘zweverige types’? “Nee!”, antwoor-
den de dames in koor. Etherische
oliën zijn natuurproducten die door
middel van destillatie of persing wor-
den gemaakt uit bomen, planten,
bloemen of vruchten. Maud: “Vroe-
ger, voor de tijd van medicijnen, wer-
den producten uit de natuur altijd
ingezet bij klachten en kwaaltjes.
Daarnaast zijn wij allebei echt wel
heel nuchter en zien wij de etheri-
sche olie nooit als de oplossing, maar
eerder als een hele mooie ondersteu-
ning.”

Tot nu toe bestond het assortiment
oliën uit de serie van één leverancier,
maar de dames kunnen nu een
eigen productlijn aanbieden. Maud:
“Wij wilden al heel graag onze eigen
lijn met etherische oliën en afgelo-
pen december hebben we samen
met de leverancier gekeken naar mo-
gelijkheden hiervoor. De eerste twee

oliën ‘Free Spirit’ en ‘Relax Mama’
zijn inmiddels gelanceerd en we zijn
natuurlijk ontzettend trots!”

Etherische oliën kunnen op verschil-
lende manieren gebruikt worden: in
een diffuser, een soort luchtbevoch-
tiger die de olie in de ruimte ver-
spreidt, verwarmd boven een kaarsje
of aanbrengen op de huid, als een
soort balsem of massageolie. 

Naast olie en de diffusers verkopen
de dames sinds kort ook stenen en
kristallen. Er staat een kanjer van een
zoutkristal op tafel. Elke: “Net als de
oliën hebben ook kristallen een be-
paalde energie. In de sauna zie je de
kristallen bijvoorbeeld ook veel.
Mensen vinden rust en energie bij
die kristallen.”

De dames hebben nog genoeg
ideeën voor verdere groei. Maud:
“We gaan binnenkort een abonne-
mentenbox aanbieden, dan krijgt de
klant een aantal keren per jaar een
themapakket met een daarop afge-
stemd assortiment oliën. Een cadeau-
tje voor jezelf!” Elke: “We willen ook
trainingen, workshops en balansda-
gen gaan organiseren, maar dan
moet corona eerst bedwongen zijn.”

Kijk voor informatie en het aan-
bod op www.purebyme.com

PURE by ME: van eigen ervaring naar 
webshop met etherische olie

PURE by ME is een jonge webshop van twee Oldenzaalse
vrouwen: Maud Wiefferink en Elke Rödel. Sinds april

2020 zijn zij druk bezig met de verkoop van etherische oliën en aromadiffusers. Waar ze dit eerder
deden vanuit huis, zijn ze nu uitgegroeid tot een bedrijfspand.
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