
Over ons. 

Met verwennen kun je niet vroeg genoeg beginnen.       

De kleine kinderen van nu hebben alle luxe binnen handbereik. 

Als het aan Eric Raats ligt, krijgen de kleine prinsjes en prinsesjes ook hun eigen troon in de vorm een 

Mini Kim of Evi. Sinds 2006 runt Eric Raats met zijn vriendin Joyce Meesters het kinderstoeltjesbedrijf 

kinderfauteuil.com, waarvoor hij ieder stoeltje handmatig maakt. Het idee om kinderstoeltjes te 

maken, ontstond ergens in 2004 toen Raats nog werkte als scheepsstoffeerder: "Ik heb toen in mijn 

vrije tijd een kinderstoeltje ontworpen en vervaardigd. Een cadeautje voor een nichtje." 

 

Het cadeau werd zo enthousiast ontvangen dat het idee om meer stoeltjes te gaan maken in zijn 

hoofd bleef hangen. Pas anderhalf jaar geleden besloot de meubelontwerper zijn stoeltje voorzichtig 

op de markt te brengen. Omdat rond die tijd zijn dochter werd geboren, vernoemde hij zijn 

designstoeltje naar haar: Kim.  

 

Al spoedig kreeg Raats de eerste klanten die zo'n persoonlijk stoeltje wel zagen zitten. Hij maakte 

stoeltjes voor onder meer Willem ll in Tilburg en voor een kinderdagverblijf. "Je kunt er wel een 

olifant op laten staan", was de positieve reactie van het kinderdagverblijf.  

 

Dat was van begin af aan ook de bedoeling van Raats: "Het moest een superdegelijke stoel worden. 

Een kind moet er op kunnen staan en springen. Als er iets aan de constructie niet deugt, ben ik 

tenslotte verantwoordelijk."  

 

Maar het bijzondere aan de stoeltjes is dat ze allemaal uniek zijn. In overleg met de klant worden de 

Kim en Evi in PU-leder (kunstleer) of stof bekleed in iedere gewenste kleur. Ook zijn er stoeltjes 

verkrijgbaar in metaal PU-leder. 

 

Desgewenst kan de naam van de jonge gebruiker op de stoel geborduurd worden. Klanten kiezen 

dikwijls ook voor een stoelbekleding die bij het eigen interieur past.  

  

Sinds de stoeltjes op internet staan, komen de aanvragen uit heel Nederland en België. Momenteel is 

er ook een werkplaats/winkel in Roosendaal, Burgerhoutsestraat 159. De verkoop blijft echt wel 

uitsluitend via internet gaan. Dan is er geen tussenpersoon nodig en blijven de stoeltjes ook 

betaalbaar." 

 

Volgens Raats is de prijs/kwaliteitverhouding heel gunstig: "Ik maak al stoeltjes vanaf 99,50 euro. 

Maar ik kan ze natuurlijk zo luxe maken als de klant maar wenst. Voor elk onderdirecteurtje in het 

gezin maak ik een stoel op maat." 

 

 

- http://www.kinderfauteuil.com  

http://www.kinderfauteuil.com/

