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Elanden gespot in Wilsele
Goed nieuws voor Leuvense mama’s en papa’s. Het inrichten 
van de kinderkamers zal nog nooit zo makkelijk en verleidelijk 
geweest zijn als nu. In september opende Jani Geysens in 
hartje Wilsele haar winkel ‘Miss Moose’, een uitnodigende 
kinderwinkel met Scandinavische inslag.

De opening van Miss Moose viel samen 
met de jaarlijkse braderie in Wilsele, op 
12 september. Voor de 33-jarige Jani, af-
komstig uit Wilsele, een ideale manier 
om naambekendheid te geven aan haar 
winkel: “Met heel veel zin en een tikkel-
tje gezonde stress begon ik die dag aan 

een nieuw avontuur. Stilaan kwamen 
de eerste nieuwsgierigen binnen en 
kochten ze een aantal zaken. Op het 
einde van de dag bleken sommige 
spulletjes zelfs uitverkocht. Een vlie-
gende start dus”, klinkt het enthou-
siast.

Jani omschrijft Miss Moose als een ‘kids 
concept store met Scandinavische look 
and feel’. Je vindt hier dan ook alles wat 
enigszins in een kinderkamer thuis 
hoort: decoratie, accessoires, opbergers, 
speelgoed, kledij en ook geboortelijsten. 
De link met het Hoge Noorden is duide-
lijk gelegd met o.a. kwaliteitsvolle ma-
terialen, hout- en pasteltinten, pluchen 
beesten en andere natuurelementen. 

Ook de naam van de winkel ‘Miss 
Moose’ past in dit verhaal (moose be-
tekent eland in het Engels, nvdr.). “Ik 
wil me onderscheiden en iets verko-
pen wat je in grote winkels en ketens 
niet kan vinden.” Gelijktijdig met de 
winkel in Wilsele, startte Jani ook een 
webshop. “Ik hoop dat beide elkaar 
zullen versterken.”

Hoe is ze op het idee voor deze zaak 
gekomen? “Ik ben recent verhuisd met 
mijn twee kleuters en heb hun kamer-
tjes ingericht in deze stijl. De reacties 
waren zo lovend dat ik besloot om er 
mijn job van te maken. Ik had een 
nieuwe professionele uitdaging nodig. 
Het kriebelde om te ondernemen”, be-
sluit Jani Geysens.
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