
 

 

 
Rinske Kreefft van restaurant Ilundi uit Berkel Centrum is de eerste ondernemer waar de Kredietunie Oostland 

mee in zee gaat. 
 

Kredietunie Oostland verstrekt eerste krediet 
aan Berkelse ondernemer 
 

14 oktober 2015 Reageren uitgeschakeld 

Berkel en Rodenrijs – Rinske Kreefft van restaurant Ilundi uit Berkel Centrum (waar voorheen 
de oude smederij stond en nu een schitterend restaurant is gerealiseerd) is de eerste 
ondernemer waar de Kredietunie Oostland mee in zee gaat. Een unieke gebeurtenis, omdat 
binnen een tijdsbestek van zes maanden niet alleen de oprichting van Kredietunie Oostland 
plaatsvond, maar tevens het eerste krediet is verstrekt. 
Trees Borkus-Henskens 
 
Rinske had al drie jaar een droom: van start te gaan met horeca in Berkel Centrum en dan het liefst 
met een Indisch tintje eraan. Samen met echtgenoot Raymond en vriendin Anja van Mastrigt, evenals 
Rinske graag present in de keuken om alle recepten die ze onder ogen krijgen uit te proberen, werd 
die droom werkelijkheid. 
 
Zelf wonend in Berkel en Rodenrijs kwamen ze regelmatig in Berkel Centrum dat ook zij steeds 
bruisender vonden worden. “We kennen veel ondernemers in het centrum en met elkaar waren we het 
er over eens dat er meer horeca zou kunnen komen. Na een bezoekje aan de makelaar om eens te 
informeren waar mogelijkheden zouden kunnen zijn hoorden we van de nieuwbouw op de plek van de 
oude smederij en toen waren we meteen enthousiast. Eind januari hoorden we dat een van de 
locaties nog vrij was en toen duidelijk werd dat we ook een terras konden realiseren wisten we: dit 
wordt het. Er volgde een tijd van brainstormen en rekenen.” 
 



 
 
Huiselijke sfeer 
“We wilden een huiselijke sfeer realiseren en daarom gingen we overal struinen om leuke dingen bij 
elkaar te zoeken. Het hele interieur hebben we zelf aangepakt en er zo een eigen sfeer ingebracht. 
Het voelt als een tweede thuis. Om dit te kunnen realiseren werd een deel via crowdfunding tot stand 
gebracht, maar de keuken bleek nog een groot struikelblok. Die probeerden we te leasen, maar dan 
moet je al minimaal een half jaar draaien! Dat contract kregen we dus niet rond. Toen hoorden we van 
de Kredietunie Oostland en daar bleek dat, als we alles op orde hadden, de financiering snel geregeld 
kon worden. We waren uiteraard blij verrast.” 
 
Jan van der Meide, medeoprichter van de Kredietunie Oostland, kwam op bezoek en het klikte. Alles 
werd overlegd en de gesprekken verliepen zeer positief.” 
 
Ondernemers helpen ondernemers 
Cor van der Wel, voorzitter van Kredietunie Oostland, is trots op dit eerste resultaat. 
“Het was een spannende start; spannend van beide kanten. We hadden alles goed op poten gezet en 
dit werd de case om alles nog eens kritisch door te nemen. Bij de Kredietunie Oostland hebben zich 
inmiddels tal van leden gemeld die graag financiële steun verlenen aan ondernemers met een goed 
en onderbouwd plan. Zij kunnen geld (met rente) uitlenen en dat in termijn terugverdienen. De 
ondernemer die het geld leent krijgt echter niet alleen financiële steun, maar tevens support van een 
coach met kennis van zaken. Op dit moment hebben we nog twee zaken in behandeling en hebben 
we tevens ruimte voor meer leden die deel willen nemen en aan coaches.” 
 
Zowel de Vereniging van Kredietunies Nederland als de landelijke overheid hebben de Kredietunie 
Oostland als voorbeeld op hun website staan. 
Voor meer informatie: www.kredietunieoostland.nl. 
 
 

iLUNDI 

de Indische keuken in eigentijdse stijl 
 
 
 

 

 

Herenstraat 38 

2651 CB Berkel en Rodenrijs 

Telefoon:010 737 1739 

 

http://www.iens.nl/restaurant/39227/berkel-en-rodenrijs-ilundi#contact-restaurantNav 

https://www.doorgaan.nl/nl/project/2211136/ilundi-de-indische-keuken-in-eigentijdse-stijl 

 

 
 

 


