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twintig jaar geleden. Consumenten zijn
bewuster geworden van waar de producten
vandaan komen en er is behoefte aan een
gezondere leefstijl met minder vlees op het
menu en meer groenten en eiwitten. Tofu
past hier perfect bij, het is eiwitrijk en het is
vooral een veelzijdig product, te gebruiken in
verschillende keukens. Ik denk mede daardoor
dat tofu zo populair is.

In gesprek met

De Tofumeisjes
Kun je iets over jezelf vertellen?
Wij zijn de Tofumeisjes van Choi Kee Tofu. Ik
ben de oudste, Chinzy, en mijn zusje is Janet.
Ik heb International Business Administration
gestudeerd aan de Erasmus Universiteit
en mijn zusje Small Business and Retail
Management aan Hogeschool Rotterdam. We
zijn beide geboren en getogen in Rotterdam en
opgegroeid in de volksbuurt Pendrecht. Onze
ouders komen uit Hong Kong en zijn in de
jaren 70 naar Nederland gekomen.

Hoe is het allemaal begonnen?
In de jaren 90 zijn mijn ouders begonnen
met tofu maken in de badkamer van ons
appartement. Dit werd toen gedaan met een
zelfgemaakte houten kaaspers en een simpele
maalmachine waarmee zij dagelijks verse tofu,
tofa, sojamelk en gebakken tofu maakten.
Mijn ouders gingen langs restaurants en
Chinese scholen om deze tofuproducten te
verkopen. Op een gegeven moment stonden
zij bekend om hun sojaproducten en konden
zij de vraag niet meer aan. Daarop heeft mijn
vader besloten de capaciteit uit te breiden
en een ruimte te huren. Zo werd de hobby
een beroep. Er kwamen steeds meer klanten,
alles werd professioneler en efficiënter met
logo’s, verpakkingen, administratie en volgens
alle regels van de wetgeving. Dit was een
uitdaging, aangezien mijn ouders met hun
migrantenachtergrond niet bekend waren met
de taal, regels en manier van zakendoen - het
ging met vallen en opstaan.

Door die aandacht rondom gezonder eten
en de populariteit van tofu werden we
gevraagd om mee te doen aan het programma
Binnenstebuiten van KRO-NCRV om een
item te maken over ons bedrijf, producten en
onze historie. Het is erg mooi geworden en wij
vinden het uiteraard heel bijzonder dat het op
nationale televisie is uitgezonden. Daarnaast is
ons product door de Volkskrant verkozen tot
de beste tofu. Dit zijn leuke dingen en we zijn
uiteraard vereerd en trots met deze erkenning
van ons werk en producten.
Hoe zijn jullie omgegaan met de coronacrisis?
De eerste paar weken van de coronacrisis
merkten we dat het erg rustig was vergeleken
de tijd voor de uitbraak. Door de sluiting van
de horeca werd het nog een tandje erger, maar
gelukkig konden we wel openblijven. Na een
paar rustige weken trok de vraag weer snel
aan en de overgebleven capaciteit konden we
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gebruiken om ook direct aan particulieren
te leveren. We zijn op het idee gebracht
door andere ondernemingen en het leek ons
superleuk om producten dagvers te leveren
aan klanten rondom Rotterdam. De klanten
lijken hier enthousiast over!

Na twintig jaar in die kleine ruimte in
Barendrecht te hebben gewerkt, zijn we in 2017
verhuisd naar een ruimer pand in Rotterdam
waar we verbeteringen hebben doorgevoerd in
onze machines, productieprocessen en waar we
ons assortiment hebben uitgebreid. Daarnaast
hebben we ook tijd en energie gestoken om
aan ons imago en naamsbekendheid te werken.
We wilden echt onze eigen stempel op het
familiebedrijf drukken. Vooral ook omdat de
tijden zijn veranderd ten opzichte van pakweg
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Space101 is een kleine projectruimte die
de Chinese cultuur toont via persoonlijke
verhalen en projecten. Via 101voor010
open ik mijn wereld voor iedereen die
geïnteresseerd is in kunst, cultuur en
eten. Als beeldend kunstenaar ben ik
ook sociaal maatschappelijk betrokken,
dus berichten vanuit deze hoek zullen
eveneens regelmatig een plek krijgen in
101voor010.

Wat zijn jullie toekomstplannen?
De basis is en blijft het product. We willen
de tofu minstens zo lekker en kwalitatief
hoogwaardig houden als het product dat
onze ouders maakten. Daar staan we voor. De
plannen voor de toekomst zijn gespitst op het
aanbieden van onze producten via meerdere
en verschillende kanalen, het uitbreiden van
ons assortiment en het uitbreiden van ons
sociale netwerk. Het zou leuk zijn als over een
paar jaar iedereen tofu zou beschrijven als een
heerlijke zachte en romige sojakaas in plaats
van een harde spons. En dat iedereen van elke
cultuur en keuken tofu kan maken op z’n eigen
lekkere manier.
We hebben sinds kort een vernieuwde website
www.choikee.nl. Hier kun je alle informatie
over onze producten vinden. Verder zijn
we te volgen op Instagram; Tofumeisjes en
Facebook; Choi Kee Tofu. Natuurlijk ben je
ook van harte welkom bij ons op de zaak in
Rotterdam tegenover het Feyenoordstadion.

Fenmei (fenmei@space101.nl)

TIPS
Vanaf juni mogen alle
culturele instellingen
weer open.
Reserveer en ga erheen
en koop ook iets uit
de museumwinkel.
Steun kunst en cultuur.
Dankjewel.

Hoe zijn jullie de Tofumeisjes
geworden en hoe gaat het?
Na onze studie, die we beiden rond 2008
afrondden, hebben we besloten om het
familiebedrijf over te nemen. Niet alleen omdat
mijn vader ouder werd, maar ook omdat we
het ondernemerschap een kans wilde geven.
Hoewel het overnemen van de zaak niet geheel
vanzelfsprekend was, gezien onze studie en het
fysiek zware werk, wilden we de uitdaging aan
om met name de bedrijfsvoering te verbeteren.
Het product stond als een huis en we wilden de
authenticiteit bewaken, maar de rest eromheen
moest op de schop.
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Column Sissy Wang

Een nieuw normaal
Er is inmiddels al zo’n tien weken sprake van
social distancing, al tien weken een ander
soort leven. Handen schudden is ondertussen
raar, we zijn grote groepen mensen ontwend.
Het is interessant om te zien hoe snel de mens,
hoe snel de maatschappij zich kan aanpassen
aan de nieuwe omstandigheden. Toch steken
sporen van het ‘oude’ leven de kop op. Stranden
liggen vol, parken hebben het druk vanwege
het mooie weer van mei. Men snakt ernaar om
terug te keren naar het oude leven.
Voor mij als examenleerlinge is er niet bepaald
een oud leven om naar terug te keren, ik ben

cum laude geslaagd en dus nu klaar met de
middelbare school. Ik probeer het beste van
mijn tijd thuis te maken, voordat ik naar de
universiteit ga. Het is proberen een balans
te vinden tussen productief zijn en relaxen.
Ondertussen versoepelen de maatregelen
stukje bij beetje. Hoewel ik blij ben met de
versoepelingen, voelt het ook gek om terug te
keren naar het ‘normale’ leven. Het voelt haast
alsof er sprake is van een pre-coronatijdperk
en een post-coronatijdperk. Deze coronacrisis
heeft onvoorstelbaar veel impact gehad op
de wereld en gaat nog veel impact hebben,

wellicht meer dan ik besef.
Terwijl ik in maart nog dacht dat deze hele crisis
met een paar weekjes weer voorbij zou zijn, ben
ik nu voorzichtig aan het nadenken over hoe
deze crisis een deel van de komende jaren van
mijn leven en van de hele aarde gaat bepalen.
Mijn introductieweek van de universiteit
verloopt al deels online en waarschijnlijk
begint ook de rest mijn studentenleven online.
Desondanks ben ik nieuwsgierig naar wat de
toekomst ons gaat brengen. Pandemie of niet,
de toekomst heeft zeker weten veel goeds in
petto!

