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V O O R W O O R D  /  I N T R O D U C T I O N

De tweede editie van dit Mum-
magazine zit in woord en beeld 
opnieuw boordevol met de 

energie van Gediflora. Een uitdaging, 
zoveel is zeker, maar het resultaat mag 
gezien worden. 

Met het consumentenmerk Belgian Mums 
houden we al decennia vast aan de 
gouden combinatie van unieke genetica, 
strenge selectie en gedurfde creativiteit, 
en dat zie je er nu ook echt aan. In 2017 
kreeg Belgian Mums een complete make-
over, wat resulteerde in een volledig 
nieuwe huisstijl, een trendy logo met 
bijhorende slogan, stijlvolle verpakkingen, 
Mum-subcollecties en verfrissende  
lifestylebeelden. 

Kortom, het Belgian Mums-label is de 
perfecte samenvatting van de waarden 
die Gediflora hoog in het vaandel draagt: 
een sterk, kwalitatief product afgewerkt 
met topservice en een gouden look. We 
zijn en blijven een betrouwbare partner 
voor onze klanten en met het nieuwe 
Mum-label maken we een grote sprong 
voorwaarts. Mum staat symbool voor een 
toekomstgerichte aanpak. We streven 
meer en meer onze missie na om het 
Belgian Mums-label een sterk en stijlvol 
imago aan te meten. Onze bolchrysanten 
zijn sinds jaar en dag een kwaliteitsvol 
topproduct en dat wensen we niet onder 
stoelen of banken te steken.

Met de introductie van het Mum-label 
slaan we dus een nieuwe weg in, waarbij 
marketing, communicatie, beleving en stijl 
een nog grotere rol zullen spelen. Die weg 
start in de eerste plaats hier, bij Gediflora, 
maar we nodigen je meteen ook uit om 
samen aan het Belgian Mums-label  
te bouwen.  
‘Be MUM, be MORE’ staat immers voor 
de belofte dat er in elk van ons iets leeft. 

We wensen je alvast veel leesplezier. 
 
Elien Pieters & David Daenens 
CEO’s Gediflora

The images and words in this 
second edition of our Mum 
magazine highlight the energetic 

commitment of Gediflora again. It was a 
challenge for sure, but we are proud of 
the result.

The golden combination of unique 
genetics, rigorous selection and daring 
creativity has been integrated in the 
Belgian Mum consumer brand and that’s 
what really shines through. In 2017, 
we gave the Belgian Mums a complete 
makeover, which resulted in a brand-
new house style, a trendy logo with an 
accompanying slogan, stylish packaging, 
Mum sub-collections and fresh lifestyle 
images. 

In short, the Belgian Mum label is the 
perfect summary of the values which 
Gediflora holds dear: a strong and high 
quality product combined with excellent 
service and a golden look. We are and 
will continue to be a trustworthy partner 
for our customers and the new Mum label 
is a big leap forward. The Mum brand 
symbolizes the future-oriented approach 
within Gediflora, whereby it is our mission 
to establish a strong and stylish image for 
the Belgian Mum label. Our ball shaped 
chrysanthemums have been a top-notch 
product for many years and this is a 
statement that we want to make loud and 
clear.  

The introduction of the new Mum label is a 
new beginning: marketing, communication, 
perception and style will play an even 
greater role. This all begins at Gediflora, 
but we invite you to contribute to the 
development of the Belgian Mum label. 
After all, the slogan ‘Be MUM, be MORE’ 
expresses the promise that there is 
something more in every one of us. 

We hope you will enjoy reading this 
magazine. 

Elien Pieters & David Daenens
CEOs of Gediflora
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M U M  V I E W

Kwaliteit
Inspectie en kwaliteits controle 
zijn topprioriteit! We werken 
hier elke dag opnieuw aan.

Quality
Monitoring and quality control 
are our top priorities! We work 
on this each and every day.
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A C H T E R  D E  S C H E R M E N  /  B E H I N D  T H E  S C E N E S

Lore Vael 
Productie en kwaliteit Gediflora
• Bio-ingenieur landbouw die ruim 

anderhalf jaar het team versterkt. 
Staat in voor de algemene 
kwaliteitscontrole, de opvolging 
en het bijsturen van de productie, 
en MPS-GAP.

• Haar grootouders waren al klant 
bij Gediflora en actief in de 
chrysantenteelt. 

 
Production and quality at Gediflora
• Agricultural bioengineer who reinfor-

ced the team more than a year and 
a half ago. She is responsible for 
general quality control, monitoring 
and scheduling of production, and 
obtaining the MPS-GAP certificate. 

• Her grandparents were customers of 
Gediflora and active in the cultivation 
of chrysanthemums.

Head Breeder at Gediflora
• Launched and created over 

400 species and varieties  
for Gediflora.

• Felt the need for company 
owned varieties and produced 
new chrysanthemum varieties 
that have been introduced onto 
the market as Belgian Mums  
in 1991. 

• Worked his way up through 
the company, took a breeding 
course from 1994 to 1996 
and has since then combined 
theory, experience and 
extensive market knowledge 
to create top-notch Belgian 
Mums.

Wim Declercq 
Head Breeder Gediflora
• Bedacht en creëerde al 400 

rassen en varianten voor  
Gediflora.

• Maakte de nood aan eigen 
rassen van nabij mee en hielp 
actief aan de eerste verede-
lingen die in 1991 als Belgian 
Mums op de markt kwamen.

• Werkte zich op, volgde van 
1994 tot 1996 een verede-
lingscursus en combineert 
sindsdien theorie, ervaring 
en een grote marktkennis om 
Belgian Mums van topkwaliteit 
te creëren. 
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We pikken de draad op waar we hem in MUM #01 achterlieten: Wim Declercq, head breeder in 

Gediflora, creëerde een nieuw ras. Wat is de volgende stap? “Na de veredeling begint de vermeerdering. 

Onze plant gaat letterlijk op reis, wat na de nodige tussenstappen en heel veel bloeiproeven uiteindelijk 

stekken oplevert.” Collega Lore Vael vult aan: “Stekken van topkwaliteit!”

dicht mogelijk aansluiten bij 
wat oorspronkelijk vooropge-
steld was”, aldus Lore. “Elk 
jaar sturen we ook nieuw 
materiaal naar onze stek-
productielocaties op, om zo 
zuiver en rasecht mogelijk te 
blijven.”

Tijd nodig 
 “We starten met een heel 
klein aantal moederplanten. 
Het volume daarvan opbou-
wen, vergt tijd. We zijn nu 
bezig rassen uit te kiezen die 
binnen drie jaar stekjes moe-
ten opleveren. Bloeiproeven, 
moederplantjes uitzetten en 
eventueel onderweg verbe-
teren door selectie, er gaat 
tijd over. Vergeet ook niet dat 
je met onze Belgian Mums 
slechts één kans per jaar hebt 
om de echt goede eruit te 
kiezen! Je kan volgende week 
niet opnieuw proberen. 
Goede moederplanten en het 
plukken van correcte stekjes 
zijn uiterst belangrijk. We 
moeten dus ter plaatse kijken 
en eventueel bijsturen.  

“Bloeiproeven en geduld, dat is het 
verhaal van de vermeerdering”

Op een bepaald moment 
staan de serres in Kenia en 
Brazilië zo goed als vol. Hoe-
veel stekken een moederplant 
oplevert, hangt af van de 
groeikracht van het ras. Welk 
aantal moederplanten we 
moeten voorzien, hangt dan 
weer af van de hoeveelheid 
stekjes die onze klanten afne-
men. Een heel moeilijke oefe-
ning om dit maanden vooraf 
perfect te kunnen plannen! 
Daarom vragen wij om tijdig 
te bestellen. Wij doen ons 
uiterste best de klanten te 
leveren wat zij vragen op het 
afgesproken tijdstip.”

Uniforme stekken
Eenmaal de stekken voor ver-
koop richting Oost nieuwkerke 
komen, neemt Lore het heft 
resoluut in handen. “Ik waak 
over de kwaliteit van de stek, 
van het transport en van de 
beworteling. De stekken die 
hier arriveren, worden door 
middel van steekproeven ge-
controleerd. Ze moeten exact 
3 centimeter lengte hebben 

en worden per gewichts-
klasse verdeeld. Ze moeten 
uniform zijn! Dat laatste is 
een logisch gevolg van de au-
tomatisering in de sector. De 
stekken worden bij meerdere 
klanten machinaal geplant 
en dat vereist identieke stek-
ken. Onze stekken moeten 
ook eerst groeien, dan pas 
bloeien. Er mag dus geen 
bloemknop aanwezig zijn. 
Al die zaken worden visueel 
gecontroleerd.” 
De gecontroleerde stekken 
gaan (eventueel na bewor-
teling) naar de klanten, al 
komen er ook een aantal 
in Oostnieuwkerke tot 
bloei. “Zo behouden we zelf 
teeltervaring en blijft er het 
jaar rond continuïteit in onze 
activiteiten. Na het seizoen 
worden alle bloembedden 
van de R&D-afdeling gerooid 
en is het tijd om nieuwe 
moederplanten te creëren. 
De serres worden stelsel-
matig weer opgevuld en het 
hele vermeerderingsproces 
herhaalt zich.”

Wanneer we een nieuw 
ras hebben ontwikkeld, 

verhuist dat naar een labo in 
Nederland. Daar wordt het 
getoetst op virussen en bac-
teriën. We willen vanzelfspre-
kend uitsluitend 100% cleane 
rassen op de markt zetten. 
Als alles in orde is, wordt het 
ras gecertificeerd in het labo 
bewaard. Daar vragen we elk 
jaar een aantal plantjes op. 
Die sturen we naar onze pro-
ductielocaties in Brazilië en 
Kenia.” Zowel Wim als Lore 
bezoeken de twee productie-
plaatsen regelmatig.
“De plantjes worden er ex 
vitro uitgezet. Ze komen in 
de kas en groeien uit tot een 
eerste kloon. Deze kloon-
plant wordt steeds vermeer-
derd totdat er voldoende 
planten zijn om stekjes te 
produceren. Dit zijn dan de 
moederplanten.”
De rode draad in het hele 
vermeerderingsverhaal zijn 
de altijd terugkerende bloei-
proeven. ”Daarmee bewaken 
we de realiteit en laten die zo 

“

Wist je dat … Did you 
know that …?

… al onze rassen in een labo in buisjes 
zitten? Dit zijn in vitro plantjes. Zo blijven 
onze rassen echt “clean”. Jaarlijks krijgen 
onze stekproductielocaties in Brazilië 

en Kenia dergelijke plantjes om 
nieuwe stekjes te creëren. Gediflora 

doet jaarlijks bloeiproeven vanuit 
in vitroplanten om er op toe 

te zien dat het ras echt 
is wat het zou 

moeten zijn.

… all our varieties are kept in tubes 
in a laboratory. These in vitro plants 
ensure the “purity” of our varieties. 
Every year, our production sites for 
cuttings in Brazil and Kenya receive 
these small plants in order to create 
new cuttings. Gediflora’s annual  
flower trials test the in vitro  
plants to make sure that the  
variety is exactly as  
it should be.



A C H T E R  D E  S C H E R M E N  /  B E H I N D  T H E  S C E N E S

Moederplanten in de 
productielocatie in Kenia.

Mother plants at the  
production site in Kenia.
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Wist je dat … Did you 
know that … ?

… chrysanten korte-dagplanten zijn, 
die door het korter worden van de dagen 
geprikkeld worden om te bloeien? Het 
gaat niet zozeer om de onafgebroken 

blootstelling aan licht, wel om 
het aandeel licht per periode. 

Tien minuten per half uur is 
voldoende om de chrysant 

‘te overtuigen’ nog even 
te wachten met 

bloeien.

… Chrysanthemums are short-
day plants. They are stimulated 
to flower when the amount of day 
light decreases. The key is 
not continuous exposure to light 
but of the proportion of light per 
period. Ten minutes per half 
hour is enough to ‘convince’ 
the chrysanthemum to wait 
a while before 
flowering.

We continue the story where we left off in our MUM magazine #01: Wim Declercq, head breeder at 

Gediflora, has created a new breed. What is the next step? “When the breeding processes are finalised, 

propagation starts. Our plant literally goes on a journey, which will eventually result, after several 

intermediate steps and many flower trials, in cuttings,” His colleague Lore Vael adds: “Top quality cuttings”!

Every year, we also send new 
cuttings to our production 
sites in order to stay as pure 
and true to the variety as 
possible.”

It takes time 
“We start with a very small 
number of mother plants. 
Building up the volume takes 
time. We are now in the 
process of selecting varieties 
which must produce cuttings 
within three years. Flower 
trials, growing mother plants 
and possibly improving 
through selection along the 
way is time consuming. Don’t 
forget that with our Belgian 
Mums you only have one 
chance per year to pick the 
really good ones! You cannot 
try again next week.
Having good quality mother 
plants and picking the 
correct cuttings is extremely 
important. We must therefore 
closely monitor on our 
premises and, if necessary, 
make adjustments. At some 

“Flower trials and patience: that̀ s 
what propagation is all about.”

point the greenhouses in 
Kenya and Brazil are almost 
full. How many cuttings 
a mother plant produces, 
depends on the vigour of the 
variety. The number of mother 
plants we have to supply 
depends on the amount of 
cuttings our customers have 
requested. It is a very difficult 
task to plan this perfectly 
months in advance! That is 
why we ask to order in time. 
We do our utmost to provide 
our customers with what 
they have ordered within the 
agreed time frame.”

Uniform cuttings
When the cuttings arrive in
Oostnieuwkerke (Belgium) for
sale, Lore takes over. “I look
after the quality, transport
and rooting of the cuttings.
The cuttings arriving here
undergo random checks.
They must be exactly  
3 centimetres long and are
sorted according to weight.
They must be uniform!  

This is a logical consequence 
of the automation in the 
sector. The cuttings are 
planted mechanically at 
several of our customers̀  
premises which require the 
cuttings to be identical. Our 
cuttings must grow first 
and then flower afterwards. 
Therefore, no flower buds may 
be present. All these aspects 
are examined visually.” 
The inspected cuttings  
(possibly after rooting) go to 
the customers, although a 
number of them also flower 
in Oostnieuwkerke.” This 
allows us to maintain to our 
cultivation experience and 
ensure the continuity of  
our professional activities 
throughout the year. At the 
end of the season, all the  
flower beds in the R&D 
department are cleaned and 
then it is time to grow new 
mother plants. The green-
houses are systematically 
filled and the whole process of 
propagation is repeated.”
 

After the development of a 
new variety, it leaves for a 

laboratory in the Netherlands, 
where it is tested for viruses 
and bacteria. Of course, we 
only want to launch 100% 
pure varieties onto the 
market. If everything is ok, 
the certified variety is kept in 
the laboratory. We then have 
a number of these plants sent 
on to our production sites in 
Brazil and Kenya. Both Wim 
and Lore regularly visit these 
two production sites.
“The plants are planted there 
ex vitro. They are placed in 
a greenhouse and grow into 
a first clone. This clone plant 
will be propagated until 
there are enough plants to 
produce cuttings. These are 
called the mother plants.” 
The central thread in the 
entire propagation story are 
the recurring flower trials. 
“In doing so, we monitor 
the actual plants and keep 
them as close as possible to 
the original,” explains Lore. 
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Ruim een jaar actief als 
productplanner en aankoper 
bij Gedifl ora.

“Via een recruteringsbureau ben ik 
rechtstreeks van de schoolbanken 
tussen de Belgian Mums terecht 
gekomen. Op enkele dagen tijd. 
Als eerste job kan dit tellen, want 
de productplanner zit een beetje 
centraal in het hele proces: kwali-
teitscontrole, productie, leveranciers, 
transport, mijn collega’s in het 
bureau … ik heb met iedereen 
regelmatig contact. Laat het me zo 
zeggen: als ik fouten maak, wordt 
iedereen daarmee geconfronteerd.”

“Concreet maak ik een prognose 
voor onze buitenlandse productie-
locaties in Brazilië en Kenia, zodat 
we vraag en aanbod op elkaar 
kunnen afstemmen. Alle verkoopor-
ders passeren fi guurlijk door mijn 
handen, net zoals de stekken die 
hier aankomen. Een stuk gaat 
rechtstreeks naar klanten, de rest 
krijgt hier een locatie in functie van 
latere verkoop. Overzicht behouden, 
vooruitdenken en plannen, dat is 
mijn voornaamste dagtaak.“

“De trays, etiketten, labels … koop 
ik ook aan. In de nabije toekomst 
proberen we alle steeketiketten met 
een QR-code uit te rusten, waarop 
we alle info kunnen terugvinden. 
Daarmee zetten we weer een extra 
stap in de traceerbaarheid van 
alle Mums.” 

Product planner and procure-
ment employee at Gedifl ora for 
more than a year now. 

“Via a recruitment agency I ended 
up directly between the Belgian 
Mums just a couple of days after 
graduation. This fi rst working 
experience is quite a challenge, 
because the product planner is 
involved in nearly every part of the 
overall process: quality control, 
production, suppliers, transport, my 
colleagues in the offi ce.... In fact, 
I have regular contact with 
everyone. Let me put it this way: 
when I make mistakes, everyone is 
confronted with them.”

“To be more specifi c, I make 
a prognosis for our production 
locations in Brazil and Kenya, in 
order to match supply and demand. 
In fact, all sales orders pass through 
my hands, including the cuttings 
which arrive here. Some of them 
are sent directly to the customers, 
the other part of the cuttings will be 
rooted here to be sent a few weeks 
later. Maintaining the overview, 
anticipating and planning, these are 
my main daily tasks.”

“I also purchase the trays, labels… 
In the near future, we will try to 
add a QR code containing all the 
necessary information on the 
plant labels. This is another step 
further towards the traceability of 
all Mums.” 

Michiel Declerck

MEET
THE TEAM



Davy Debruyne

M U M  P E O P L E  -  T H E  O F F I C E

Werkt drie jaar bij Gedifl ora als 
transportplanner. 

“En manusje-van-alles. Al is en blijft 
mijn voornaamste taak om voor een 
positieve vibe te zorgen (lacht). Niet 
onbelangrijk, dat! Ik had er al een 
carrière in de transportsector op 
zitten toen ik hier startte om de 
transportprocessen te optimalise-
ren. Oorspronkelijk zat er ook een 
luik commerciële binnendienst in 
mijn takenpakket, maar onder-
tussen is alles opgeschoven in de 
richting van praktische onder-
steuning.”

“Tijdens het seizoen plan ik natuur-
lijk het transport. Ik ben daarnaast 
verantwoordelijk voor al het rollend 
materieel en bij Gedifl ora start dat 
met grote toestellen en poets-
machines, de bedrijfswagens en 
eindigt het bij onze eigen vracht- en 
bestelwagens. Onderhoud, keuring, 
opvolging, je mag het breed zien. 
Intern kreeg ik er de IT bij, waarbij 
ik vooral aanspreekpunt ben bij 
defecten.”

“Eigenlijk bezorg ik in de praktijk 
iedereen alles wat hij of zij nodig 
heeft. Van een balpen op kantoor 
tot de perskluiten in de productie. Ik 
voel me hier als een vis in het water 
en heb organisatorisch overal wel 
een aandeel in. En als je fantastisch 
graag naar je werk komt, volgt die 
positieve vibe vanzelf.” 

Has been working as a 
transport planner at Gedifl ora 
for three years now. 

“I’m a jack of all trades, but 
my main task is to ensure a 
positive vibe. (laughs) That’s also 
important! Before joining Gedifl ora, 
I had already made a career in 
transportation and logistics. 
I started here originally to optimize 
the transport processes. Initially, 
the commercial back offi ce was 
also a part of the job, but in the 
meantime everything has evolved 
into providing practical support.” 

“Of course, during the season, 
I take care of transport and 
logistics, but I am also responsible 
for all of the rolling stock. And 
at Gedifl ora that includes large 
machinery, cleaning machines, 
company cars and fi nally our own 
trucks and vans. Maintenance, 
inspection, follow-up, the lot in fact. 
IT has been added to my tasks. 
I am the main contact when there 
are technical IT problems.”

“Actually, in practice, I provide 
everyone with everything he or 
she needs: from a pen in the 
offi ce to the compost blocks in the 
production chain. I feel completely 
at home here and am involved in a 
good share of the total organisation. 
And if you really love your job, that 
positive vibe comes naturally.”

Tien jaar werkzaam bij 
Gedifl ora, sinds een jaar 
boekhouder.

“Ik ben stilaan een vaste waarde 
aan het worden op het bureau. 
Toen ik bij Gedifl ora startte, was ik 
de eerste kantoormedewerker die 
huidig CEO Elien kwam bijstaan. 
Vandaag heeft iedereen zijn of haar 
specifi ek takenpakket en ik geloof 
echt in die structuur en het team 
dat die invult. Tien jaar terug was 
‘alles’ zo’n beetje de jobomschrij-
ving, maar ik heb ervaren hoe 
alles groeide. Lange tijd deed ik 
de commerciële binnendienst, een 
zeer veeleisende en stressvolle job. 
Superinteressant, dat wel, maar te 
veel borden gelijktijdig in de lucht 
houden werd steeds moeilijker. Ik 
doe de zaken graag goed. Op een 
ideaal moment kon ik doorschui-
ven naar de boekhouding, een 
mooie nieuwe uitdaging voor mij. 
Voor mezelf en het team zijn alle 
puzzelstukjes in elkaar gevallen.” 

“Ik ken de interne werking, alle 
leveranciers en klanten. Dat is een 
voordeel als boekhouder. Een jaar 
geleden werd ik voor de leeuwen 
gegooid, maar ik doe het graag. 
Perfectionisme blijkt nu een voordeel 
te zijn, al weet ik dat de fi nesses van 
de echte boekhouder nog ontbreken. 
Een externe specialist staat me 
vanzelfsprekend bij, al wil ik zelf ook 
graag bijscholen op dat vlak. Ik heb 
in mijn huidige job een bepaalde rust 
teruggevonden, al blijft elke dag nog 
altijd spannend.” 

Has worked for ten years at 
Gedifl ora and for the past year 
as accountant.

“I have gradually become a fi xture 
in the offi ce. I started at Gedifl ora 
as the fi rst offi ce employee who 
assisted the current CEO Elien. 
Today, everyone has his or her 
specifi c set of tasks. I am a fi rm 
believer in that formula as well as in 
the team that fulfi ls these tasks. Ten 
years ago ‘everything’ was my job 
description, but I have experienced 
how everything has evolved. 
For a long time, I worked in the 
internal commercial offi ce, a very 
demanding and stressful job. Very 
interesting, but keeping up with too 
many things simultaneously became 
increasingly diffi cult, because I like 
to be accurate in my job. At just the 
right moment, I was able to move 
to the accounting department, an 
exciting, new challenge for me. For 
me and the team, all the pieces of 
the puzzle have fallen into place.”

“I know the internal operations, all the 
suppliers and all the customers. As 
an accountant, this is an advantage. 
A year ago, I was thrown to the 
lions, but I like the new challenge. 
Perfectionism is now proving to be an 
advantage, although I know that the 
fi ner details of a qualifi ed accountant 
are still missing. I am of course 
assisted by an external specialist, 
but I would like to get further training 
in this area. I have found a certain 
tranquillity in my current job, even 
though it still excites me every day.”

Wout Buyse
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Celine Devos

Sinds een half jaar marketing-
verantwoordelijke bij Gedifl ora

“Ik ben gestart op 16 augus-
tus, met andere woorden in de 
aanloop naar één van de jaarlijkse 
piekperiodes. Als marketingverant-
woordelijke een zeer dankbare tijd 
om op sociale media actief te zijn 
en dagelijks relevante nieuwtjes en 
info te verspreiden. Ondertussen 
is de piekperiode voorbij en ontdek 
ik weer nieuwe zaken. Onze online 
aanwezigheid is in deze periode 
eerder onderhoudend en mijn 
takenpakket verschuift. De nieuwe 
website, fl yers, het Mum-food, aan 
mogelijkheden geen gebrek, hoor.” 

“Voorlopig is alles wat ik doe een 
‘eerste keer’, maar dat maakt het 
boeiend. Ik school mezelf nog bij 
op grafi sch gebied, wat gezien de 
snel veranderende digitale wereld 
wellicht nooit echt zal stoppen. En 
ja, ik herken ook bepaalde families 
en collecties chrysanten.”

“Sinds ik bij Gedifl ora werk, 
verras ik mijn vriendinnen met 
Belgian Mums en ontdek zelf dat 
de chrysant een zeer veelzijdige 
bloem is. Het is natuurlijk mijn taak 
om van ‘Mum’ een synoniem te 
maken voor kwaliteit, decoratie en 
lifestyle.” 

Has been working as marketing
manager for half a year

“I started on the 16th of August. 
At that time, Gedifl ora was heading 
towards a yearly peak period. As a 
marketing manager, this is a very 
rewarding time to post on social 
media and distribute relevant 
news and information on a daily 
basis. Meanwhile, the peak period 
is over and I am discovering new 
things. Our online presence is 
more enjoyable during this period 
and my tasks are changing. A new 
website, fl yers, the Mum-food, 
certainly no lack of opportunities.” 

“For the time being, everything 
I do is a fi rst, but that makes it 
all the more fascinating. I take 
graphic design courses, which, 
given the rapidly changing digital 
world, will probably never really 
stop. And yes, I also recognize 
certain families and varieties of 
chrysanthemums.”

“Since I started working at 
Gedifl ora, I have amazed my 
friends with Belgian Mums and 
personally discovered that the 
chrysanthemum is a very versatile 
fl ower. It is of course my job to 
make ‘Mum’ a synonym for quality, 
decoration and lifestyle.”

Ruim anderhalf jaar commer-
ciële binnendienst en ‘de stem 
van Gedifl ora’. 

“Gewoonlijk krijgt iemand die 
het vaste nummer belt mij aan 
de lijn, dat is juist. Maakt dat 
me de stem van Gedifl ora? Het 
aanspreekpunt misschien. De 
commerciële binnen dienst voor 
de Europese markt en export, dat 
is mijn voornaamste werkterrein. 
Het administratieve luik van een 
klantendienst is altijd een beetje 
chaos. De dag start met een 
planning, maar dan komt er iets 
tussen. En nog iets. Ik probeer 
dat wat gecoördineerd te laten 
verlopen en tussenin het overzicht 
te bewaren.” 

“Dagelijks gebruik ik wat ik 
gestudeerd heb: talen. Dat alleen 
al is een reden om deze job graag 
te doen. Duits, Engels of Frans, 
Gedifl ora heeft een internationaal 
cliënteel. Iedereen heeft op kantoor 
een eigen takenpakket, al komt er 
af en toe ook wel eens iets bij. Er 
heerst hier geen hokjesmentaliteit. 
We zijn een klein team en hierdoor 
genieten we een hoge mate van 
vertrouwen en vrijheid. Gedifl ora 
is voor mij een internationaal 
bedrijf zonder sterallures. Zo is 
bijvoorbeeld de CEO een heel 
bereikbaar fi guur die letterlijk maar 
op 10 passen van mijn bureau zit. 
Er heerst echt een leuke werksfeer 
binnen ons team en dus kom ik 
elke dag met plezier werken!”

For more than a year and a half 
now, Valerie has been working 
in the commercial offi ce and is 
‘the voice of Gedifl ora’.  

“Yes, that’s right; anybody who calls 
Gedifl ora’s number usually gets me 
on the phone. But does that make 
me the voice of Gedifl ora? Perhaps 
more like a direct contact person. 
The commercial offi ce for the 
European market and export is my 
main area of work. Customer service 
is always chaos. The day starts with 
a fi xed schedule, but then something 
happens that needs to be addressed 
fi rst, then something else happens 
that also needs attention. However, 
I try to ensure that things are done 
in a coordinated and well organised 
way.”

“Every day, I use the languages I 
studied. That’s a very good reason 
to like this job. German, English or 
French, Gedifl ora has international 
customers. Everyone in the offi ce has 
their own range of tasks, although 
occasionally something extra is 
added. We think out of the box in 
the offi ce. We are a small team and 
therefore we benefi t from a high 
degree of trust and independence. 
For me, Gedifl ora is an international 
company without the usual airs and 
graces. For example, the CEO is a 
very accessible person, literally only 
ten steps away from my desk. There 
is a nice working atmosphere within 
our team and naturally I’m happy to 
come to work every day!”

Valerie De Clercq



A D U R O

De Aduro-familie is het mooie product van jaren-
lange veredeling. Deze opvallende Belgian Mum is 

langer houdbaar en heeft een heel eigen kleurenpalet 
van intense kleuren. Kortom, Aduro is een opvallende 
eyecatcher met een donker gewas. De vijf centimeter 
grote bloemen in opvallend violet en oranje bestonden 
al. Roze en rood zijn nieuwe varianten, die er kwamen 
dankzij feedback van de eindklant. Gediflora evolueert  
en wil van de Belgian Mums een sterk merk maken. 
Daarom wordt rekening gehouden met input van alle 
betrokkenen. 

Naast de traditionele productiezijde – een groen blad, 
sterke kweekeigenschappen, een lange bloeiperiode 
– gaat het bij de Aduro dus een stuk verder. Kleur en 
intensiteit zijn voor de consument van belang. De  
decoratieve waarde, de brede toepasbaarheid en de 
lange houdbaarheid blijken aspecten te zijn die er 
echt toe doen. Niet enkel vanuit een productiestand-
punt, zoals we hier gewoon zijn, maar vooral voor de 
mensen die de Belgian Mums in huis of tuin zetten en 
gebruiken.

Aduro is een Belgian Mum die zowel binnen als buiten 
voor een stevige streep kleur zorgt. 

ADURO

nieuw
new

Intense bloemkleur 
Donker gewas 

Lange houdbaarheid 
Grote bloem

Oranje, violet, pink, red

Gediflora presenteert / 
presents:
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Intense flower colour
Dark leaves

Long shelf life
Large flower

Orange, violet, pink, red

The Aduro family is an appealing 
product, the result from many years 

of experience in breeding. This striking 
Belgian Mum has a longer shelf life as 
well as an intense colour palette. In a 
nutshell, Aduro is an outstanding eye-
catcher with very dark leaves. The five 
centimetres long flowers already exist in 
striking violet and orange colours. Pink 
and red are the new variants, thanks to 
the feedback from our end customers. 
Gediflora is constantly evolving and 
strives to make the Belgian Mums a 
strong brand. For this purpose, input 
from all parties involved is taken into 
account. 

In addition to the common production 
features - green leaves, strong growing 
qualities, a long flowering period - the 
Aduro goes beyond the traditional 
characteristics. Colour and intensity 
are important to the consumer. 
The decorative value, the diverse 
applicability and the long shelf life 
appear to be aspects that really matter. 
Not only from a production point of 
view, but especially for people who 
incorporate and use the Belgian Mums 
in their house or garden. 

Aduro is a Belgian Mum that provides 
strong colours both inside and out.
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“De chrysant is 
budgetvriendelijk, 

bloeirijk en laat zich 
makkelijk combineren 
met grassen en andere 

najaarsbloeiers”

“Chrysanthemums are 
budget-friendly, have 

abundant flowers and can 
easily be combined with 
decorative grasses and 
other autumn flowers.”

Rudi De Kerpel | Zaakvoerder Eurotuin en multi-ondernemer Rudi De Kerpel | Managing Director Eurotuin and Multi-entrepreneur

Rudi houdt van ondernemen en zoekt voortdurend 

opportuniteiten met een vernieuwend karakter. “Soms, lukt 

dat, soms niet, dat is ook het spannende eraan.” Hij vindt 

het leuk om samen te werken met een mix van jongere en 

oudere mensen. Zo koppelt hij ervaring aan enthousiasme.

Rudi is keen on entrepreneurship and is constantly looking 

for innovative opportunities. “Sometimes it’s successful, 

another time it isn’t and that’s what makes it exciting.”  

He likes to work together with a mix of people, young and 

old. In this way he combines experience and enthusiasm.

voor de sierteelt bij VLAM 
(Vlaams Centrum voor 
Agro- en Visserijmarketing). 
Rudi was altijd gefascineerd 
door retail. “Het groen is 
een mooi, sfeervol product 
dat de levenskwaliteit van 
mensen opwaardeert.” 
Aansluitend bij de ambities 
van het merk Belgian Mums 
gelooft hij sterk in het in-
spireren van de consument. 
“Om de consument verder 
te overtuigen, organiseert 
de VLAM ook dit jaar mooie 
presentaties met chrysanten 
in combinatie met andere 
herfstbloeiers in shopping-
centra vanaf augustus.” 
Hou het in de gaten …

Rudi is a busy bee and is also 
responsible for ornamental 
horticulture at VLAM  
(Flanders’ Agricultural 
Marketing Board). Rudi has 
always been fascinated by the 
retail industry. “Plants are 
beautiful, attractive products 
that enhance people’s quality 
of life. Just like the ambition 
of the Belgian Mums brand, he 
strongly believes in inspiring 
consumers. “In order to fur-
ther convince the consumer, 
VLAM will continue to orga-
nise beautiful presentations of 
chrysanthemums, in combi-
nation with other autumn flo-
wers, in shopping centres from 
August onwards this year.” 
Keep your eye on it …

Hij is één van de  
Mum-bassadors en ver-

deelt de Belgian Mums in 
zijn tuincentra. “Het is een 
zeer mooi en budgetvrien-
delijk product waarmee je 
jouw terras bloemrijk kan 
aankleden na de zomer, als 
het perkgoed verdroogd is. 
De chrysant laat zich ook 
makkelijk mixen en mat-
chen met grassen en Erica’s 
en biedt veel potentieel voor 
het najaar.” Hij gelooft in 
de mix van kleuren, zoals 
de combinatie van brons- en 
aardekleuren met felle en 
zachte modekleuren om de 
eentonigheid te doorbreken. 
Rudi is een bezige bij en ook 
sectorverantwoordelijke 

He is one of our Mum-
bassadors and sells 

the ‘Belgian Mums’ in his 
garden centres. “It is a very 
attractive and budget-friendly 
product. The plants give you 
the opportunity to decorate 
your patio with flowers when 
the summer is over and the 
bedding plants are withering. 
The chrysanthemum can 
also be easily combined 
with decorative grasses and 
Erica species and offers 
lots of possibilities for 
autumn.” He believes in a 
mix of colours, such as the 
combination of bronze-like, 
earthy colours with bright  
and soft fashion colours, in 
order to break the monotony.

Wist je dat … Did you 
know that … ?

… Gediflora de productie verplaatste 
naar Brazilië en Kenia om één grote 
reden? Meer zonlicht en betere 
omstandigheden leverden van 

bij de start stekken op die tot 
60% kwalitatiever zijn. “Bij de 

eerste ladingen die destijds uit 
Brazilië kwamen, keken we 

hier onze ogen uit. Wat 
een verschil!”

… Gediflora moved its production 
to Brazil and Kenia for one major 
reason. More sunlight and 
better conditions result in 
cuttings that are up to 60% 
better in quality right from the 
start. “The first shipments 
from Brazil dazzled us, we 
couldn’t believe our eyes. 
What a difference!” 
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“Durf, combineer en 
experimenteer met 

de ontelbare kleuren 
en formaten van de 

Belgian Mums!”

“Dare to combine and 
experiment with the 

numerous colours and 
sizes of the Belgian 

Mums!”
Kirsten Blom | Interior en Retail designer Kirsten Blom | Interior and Retail Designer

Als styliste gaf Kirsten Blom tijdens een professionele 

fotoshoot verder vorm aan de nieuwe look van het 

merk, Belgian Mums. “Ik werk heel graag met kleuren 

en vormen, ze bepalen de sfeer in een interieur. Velen 

weten het niet, maar de Belgian Mums zijn veelzijdig 

op twee manieren. Je kan kiezen uit een eindeloos 

kleurenpallet maar ook de beschikbare formaten zijn 

legio, van heel klein naar supergroot.”

As a stylist, Kirsten Blom helped to create the new 

look of the Belgian Mums brand during a professional 

photo shoot. “I love working with colours and shapes, 

they determine the atmosphere in an interior. It is 

not well known, but Belgian Mums are versatile in 

two ways. You can choose from an extensive colour 

palette, but the available sizes are also endless, going 

from very small to super large.”

yin-yang functie. We wonen 
vaak in strakke woningen. 
Een bolelement is zachter, 
vriendelijker en maakt het 
geheel van je woning en 
terras wat huiselijker. Durf 
en gebruik een cache-pot 
die ‘meevloeit’ met de 
kleur van de plant of ermee 
contrasteert. Gebruik 
gerust verschillende stijlen 
en kleuren van potten 
door elkaar, vierkant en 
rond gecombineerd met 
de ontelbare kleuren en 
formaten van de Belgian 
Mums. Kortom: ‘Be Mum, 
Be More’!”

ball shaped plants bring 
a “yin-yang” balance into 
our lives. We often live in 
functional houses. A ball 
shaped element is softer, 
friendlier and makes your 
home and patio a little 
more cosy. Dare to use a 
flower pot that ‘matches’ 
with the colour of the plant 
or contrasts nicely with 
it. Don’t be afraid to mix 
different styles and colours 
of pots: square and round 
combined with the endless 
colours and sizes of the 
Belgian Mums. In short: 
‘Be Mum, Be More’!”

“ “Het is een dankbaar 
product dat lang bloeit, 

heel bloemrijk is en weinig 
onderhoud vergt. Tijdens 
de fotoshoot integreerde 
ik de Belgian Mums in 
pasteltinten én pittige felle 
kleuren in de hedendaagse 
manier van leven, binnen 
en buiten.”

“De chrysant heeft sym-
bolisch veel waarde. Deze 
planten compenseren het 
stuk natuur dat tijdens de 
herfst langzaam wegvalt. 
De kleur en de bolvorm  
van de plant hebben een 

It’s a great product that is 
long flowering, produces 

an abundance of flowers 
and requires little main-
tenance. During the photo 
shoot, I integrated pastel 
shades and vibrant bright 
colours of the Belgian 
Mums into a contemporary 
setting, for both interior 
and exterior display.”

“The chrysanthemum has 
a symbolic value. These 
plants compensate for 
the part of nature that 
fades away slowly during 
autumn. The colourful, 

Wist je 
dat …

Did you 
know that …?

… men aan chrysanten in 
China al 3500 jaar bijzondere 
krachten toeschrijft? Alleen 
edelen kregen toestemming  
om ze in hun tuinen te planten. 
Voor ons is iedereen een  
edelman of -vrouw.

… In China chrysanthemums 
have been considered sublime 
plants with special powers for 
3,500 years. Only nobility 
was allowed to plant them in 
their gardens. For us, everyone 
is a nobleman or noblewoman.



M U M ’ S  K I T C H E N

Chef Tom Cloet staat aan het fornuis 

van Bistro ’t Verschil en fl irt met de 

top. “We kregen dit jaar 14 op 20 

van Gault&Millau en zitten net onder 

een eerste ster, maar zo heb ik het 

eigenlijk graag. Klanten komen hier 

ongedwongen en rustig, terwijl we toch 

op hoog niveau actief zijn. Ideaal.”

Topchef ’t Verschil 
aan de slag met 
Mumbier

Tussen de middag- en avondshift 
creëerde Tom voor ons een zorgvuldig 

samengesteld gerecht. Evenwel niet 
voordat hij het Mumbier uitgebreid 
analyseerde. “Ik ruik aroma’s van 
bloemen en honing, met een lichte 
zurigheid. In de mond zorgt het Mumbier 
voor een zachte aanzet met opnieuw 
die fl oraliteit en een toets van honing. 
In de afdronk zit een mooi bittertje, 
dat de juiste punch geeft op het eind. 
Aanvankelijk dacht ik iets te doen met 
witloof, maar de bitterheid zou te sterk 
worden. Gevogelte, kalfsvlees met een 
lichte saus, kalfsblanquette of een witte, 
niet-vette vis zijn ideale combinaties.” 

De chef van ’t Verschil – waar sowieso de 
gerechten elke week aangepast worden –
streeft “een perfecte match” na en 
kiest uiteindelijk voor een suprême van 
krokant gebakken en zacht gegaarde 
zwartpootkip met aardpeer, schorseneer, 
gebrande ajuin, pijpajuin en gemarineerde 
beukezwammetjes. Daarbij hoort een 
natuurlijke jus en een mousseline met 
Mumbier. Afwerken doet hij met jonge 
spinazie. 

Het resultaat komt uit de keuken 
zoals het op de foto staat: puur en 
zonder kunstmatige ingrepen uit de 
voedingsfotografi e. Mooi en lekker. 

Voor 4 personen
• 4 suprêmes van bio-hoevekip
• 100 gram beukenzwammetjes
• 10 aardperen
• 1 ajuin
• 8 pijpajuintjes
• 50 gram jonge spinazie
• Sojasaus
• Bruine suiker
• Melk
• 1 fl esje Mumbier
• Alcoholazijn
• Bruine kippenfond
• 300 gram boter
• 3 eierdooiers
• 1 citroen

Kook de ajuin gaar in gezouten water en 
laat afkoelen. Was de pijpajuin en maak 
de schorseneren schoon. Versnijd de 
schillen en kook die gaar in water met 
een scheut melk en zout. Was de jonge 
spinazieblaadjes. Kook de aardpeer gaar in 
water met melk en zout. Giet af en stamp de 
aardpeer met de helft van de fi jngesneden 
pijpajuin. Bak de beukenzwammetjes 
krokant aan in olie met peper en zout, blus 
met een geut soja, wat bruine suiker en 
twee eetlepels azijn. Laat verdampen. 

Bak de suprêmes van de hoevekip krokant: 
acht minuten op een laag vuurtje in olie, 
op de velkant. Wanneer ze halfgaar zijn, 
draai je ze om en blus je met Mumbier en 
kippenfond. Laat ze daarna nog een achttal 
minuten zachtjes verder garen. 
Smelt de boter in een pannetje en schep de 
onzuiverheden af met een schuimspaan. 
Doe de drie eierdooiers in een pannetje, 
voeg het sap van een halve citroen toe en 
vijf eetlepels Mumbier. Kruid lichtjes met 
peper en zout. Klop het geheel op tot een 
stevige en luchtige mousselinesaus en werk 
op met de geklaarde boter. 
Bak de voorbereide groentjes krokant 
in boter en kruid af met peper en zout. 
Dresseer zoals het voorbeeld en werk af met 
enkele jonge spinazieblaadjes. 
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Chef Tom Cloet runs the kitchen of Bistro 

‘t Verschil and is on his way to the top 

of his profession. “This year, we were 

awarded a score of 14 out of 20 in the 

Gault&Millau restaurant guide so we 

haven’t earned a fi rst star yet, but I prefer 

it that way. Customers come here to enjoy 

a relaxed and laid back atmosphere, while 

we are working at a high, professional 

level. That’s ideal.”

Top chef of bistro 
’t Verschil gets 
to work with the 
Mum beer 

Between a lunch and dinner service, Tom
prepared a special dish for us. But not before

he had carried out a thorough tasting of our
Mum beer. “I smell fl oral aromas combined
with honey and a touch of acidity. In the mouth,
the Mum beer reveals a gentle softness with
again the fl oral notes and a touch of honey. 
A spicy bitterness in the aftertaste gives it 
enough punch at the end. My initial idea was to 
prepare a dish with Belgian endive, but the taste 
would be too bitter. Poultry or veal with a light 
sauce, a veal stew or a white, non-fatty fi sh are 
ideal combinations.”

The chef of ’t Verschil – where the dishes are 
changed every week to match the season – aims 
for “a perfect match” and fi nally opts for a 
supreme of crispy baked and gently simmered 
black leg chicken with Jerusalem artichoke, 
salsify, roasted onion, spring onions and 
marinated beech mushrooms. Served with a 
natural sauce and a mousseline sauce prepared 
with Mum beer. He fi nishes the dish with baby 
spinach leaves. 

The attractive and delicious dish that comes out 
of the kitchen looks exactly as the picture, which 
has not been reworked by the photographer. 

For 4 servings
• 4 supremes of organic farm chicken  
• 100 gram beech mushroom
• 10 Jerusalem artichokes
• 1 onion
• 8 spring onions
• 50 gram baby spinach leaves
• Soy sauce
• Brown sugar
• Milk
• 1 bottle of Mum beer
• White vinegar 
• Brown chicken stock 
• 300 gram butter
• 3 egg yolks
• 1 lemon

Boil the onion in salted water and let it cool. 
Rinse the spring onions and clean the salsify. 
Remove the peel and boil it in water with a 
dash of milk and salt. Rinse the baby spinach 
leaves. Boil the Jerusalem artichokes in 
water, add milk and salt and cook until 
tender. Strain and mash the Jerusalem 
artichoke with half of the fi nely chopped 
spring onions. Fry the beech mushrooms 
in oil until crispy and season with salt and 
pepper, deglaze with a dash of soy sauce, 
some brown sugar and two tablespoons of 
vinegar. Allow to reduce.

Fry the supremes of farmhouse chicken on the 
skin side in oil for eight minutes on a low heat 
until they are crispy. Turn them over when they 
are half cooked and add the Mum beer and 
the chicken stock. Let simmer gently for about 
eight minutes. 
Melt the butter in a pan and scoop the foamy 
milk proteins from the surface with a skimmer. 
Put the three egg yolks in a pan; add the juice 
of half a lemon and fi ve tablespoons of Mum 
beer. Lightly season with salt and pepper. Beat 
into a fi rm and light mousseline sauce and 
glaze with the clarifi ed butter. Fry the prepared 
vegetables in butter until crispy and season 
with salt and pepper. Serve on a plate as 
shown in the picture and fi nish off with a few 
baby spinach leaves.



M U M - V E R H A A L  /  M U M  S T O R Y

“Vier jaar lang hebben we aan dit Mum-logo gewerkt 
en het resultaat mag er zijn! We hebben nu een lijn 
gevonden en persoonlijk heb ik er alvast een klik mee. 
Ik word er welgezind door! Geel is sowieso de huiskleur 
en als we over ‘golden genetics’ spreken, wordt dat als 
vanzelf een gouden rand. Het wit staat voor de puurheid 
van onze bloemen, terwijl een zwarte achtergrond voor 
de food-collectie gebruikt wordt.”

Elien Pieters | CEO Gediflora 

For four years now, we have been working on a Mum 
logo and the result is really impressive! We have now 
found a style which ‘clicks’ with me personally. It 
makes me feel great! Yellow is our house colour any 
way, and the golden edge symbolizes the ‘golden 
genetics’. The white stands for the purity of our 
flowers, and we use a black background for our range 
of food.”

Elien Pieters | CEO Gediflora

Be Mum, Be more!

 www.belgianmums.b
e

 belgianmums

 @Belgian_Mums

 @belgian_mums

24



“Alles is vandaag 
‘beleving’ en ‘top’, maar 
wat is nu echt bijzonder?”

evenwel een nieuwe, andere 
invalshoek. We gaan op zoek 
naar een meerwaarde bij 
bepaalde Mums. Specifiek die 
rassen en families waar iets 
bijzonders over te vertellen is 
vanuit het standpunt van de 
consument. Hoe zit het met de 
mogelijkheden op het vlak van 
decoratie en lifestyle? Is  
de kleur bijzonder? Varieert 
die tijdens de bloei periode 
zonder aan kwaliteit in te boe-
ten? Dat zijn zaken die voor de 
eindklant van belang zijn en 
die willen we meegeven. Geen 
loze marketing. Alles is van-
daag ‘beleving’ en ‘top’, maar 
wat is nu echt bijzonder?”

“Die nieuwe kijk en het  
nieuwe Mum-label zorgen er 
voor dat we de klanten van 
onze klanten aanspreken. 
Letterlijk. Voor ons is dat een 
investering. Tijdsintensief. 
We nemen een soort 

Gediflora slaat met het gouden Belgian Mums-logo een nieuwe weg in. Niet alleen visueel. De Mum-branding is 

een koepel waaronder een hele identiteit schuil gaat. De bijhorende slogan onderstreept dat. Be Mum. Be More. 

“Varieer, doe er meer mee, bekijk het anders. Durf in termen als ‘lifestyle’ en ‘beleving’ te denken.” Elien Pieters is 

een vrouw met een missie. 

“Voor alle duidelijkheid: we 
blijven in de eerste plaats 

breeder. Goede kweekeigen-
schappen maximaal ontwik-
kelen blijft onze kerntaak. 
Maar, de Primo Pistache 
was vorig jaar een eerste 
Mum die spontaan feedback 
van de eindklanten oplever-
de. Als breeder hebben we 
een traditioneel gezichts-
veld, maar welke elementen 
vallen daarnaast nog op? 
Is een Mum geschikt voor 
binnen en buiten? Houdt de 
bloem haar kleur lang? De 
Primo Pistache leverde info 
op die ons doorgaans niet 
bereikt. Dat zorgde voor een 
verbreding van onze focus.”

“Ik gebruik bewust ‘verbre-
den’ en niet ‘verschuiven’. 
De technische zaken die 
voor de kweker belangrijk 
zijn, die moeten top blij-
ven. Daarnaast opent zich 

voortrekkersrol op, waar-
van de directe return niet 
meetbaar is. Anderzijds 
denk ik dat het echt de weg 
is die we moeten durven 
bewandelen. Omschrijf het als 
een missie of een buikgevoel. 
Een liefde voor dit vak. 
Wanneer het enthousiasme 
over de hele lijn stijgt, kan 
dat alleen maar bijdragen aan 
het imago van de chrysant. 
Concreet vertaalt zich dat 
ook in een decoratieve pot, 

Wist je 
dat …

Did you 
know that …?

… de term MUM de afkorting 
van ‘Chrysantemum’ is, 
iets wat in de lage landen 
misschien nog niet helemaal 
ingeburgerd is? Gediflora doet 
haar uiterste best om hier 
verandering in te brengen.

… The term MUM is 
an abbreviation of 
‘Chrysanthemum’.  
The name is not well known 
in the Low Countries yet. 
However, we put a lot of effort 
into changing this situation.

www.belgianmums.be

een label, een betere of 
andere presentatie. Het 
uiteindelijke resultaat op 
lange termijn zou moeten 
zijn dat er vaker chrysanten 
te zien zijn in tuinen en 
terrassen. Het seizoen 
afsluiten op 1 november 
is zeker niet fout, maar 
we kunnen er zoveel meer 
van maken dan enkel dat”, 
aldus CEO Elien Pieters. 



“Perception and ‘hot’ items 
are everywhere nowadays, 
but how can we make a 
real difference?”  

is emerging. We are looking 
for added value in certain 
‘Mums’. In particular, in tho-
se varieties and families that 
are special from a consumer’s 
point of view. What about 
the possibilities in terms of 
decoration and lifestyle? Is 
the colour special? Does it 
vary during the flowering 
period without compromising 
quality? These things are 
important to our end custo-
mers and we want to take 
these values into account. No 
hollow marketing. Perception 
and ‘hot’ items are everywhe-
re nowadays, but how can we 
make a real difference?”

“This new vision and the 
new Mum label ensure that 
we appeal to our customers’ 
customers. Literally. For us, 
that is an investment and it 
is also time consuming. We 
take on a kind of pioneering 
role, of which the direct 
return is not measurable. 

By introducing the Belgian Mums golden logo, Gediflora is heading in a new direction. Not only visually. A whole 

philosophy underlies the entire identity of the Mum branding which is underlined by the accompanying slogan - 

Be Mum. Be More. Diversify, be creative and look at the Mums differently. Dare to think in terms of ‘lifestyle’ and 

‘perception’. Elien Pieters is a woman with a mission.

“To put it plainly, we are and 
remain primarily bree-

ders. Optimizing cultivation 
properties remains our core 
business. But, last year, the 
Primo Pistache was the first 
Mum to provide us with 
direct feedback from our end 
customers. As a breeder, we 
have a traditional point of 
view, but apart from this, 
which additional factors 
come to mind? Is a Belgian 
Mum suitable for indoor as 
well as for outdoor use? Does 
the flower have long-lasting 
colour retention? The Primo 
Pistache provided us with 
information that we do not 
usually receive. This resulted 
in a broader focus.”

“I deliberately use the term 
‘broader focus‘ instead of 
‘shift’. The technical issues 
that are important to the 
grower must remain a  
priority. In addition, however, 
a new, different perspective 

On the other hand, that is 
really the path that we should 
dare to take. You could call 
it a mission or a gut feeling: 
a passion for this profession. 
When enthusiasm increases 
throughout, this can only 
contribute to the image of 
the chrysanthemum. This 
also means paying attention 
to a decorative flower pot, a 
label, a better or different www.belgianmums.be

presentation. The ultimate 
long-term result should be 
that more chrysanthemums 
are displayed in gardens and 
on patios. Ending the season 
on 1 November is not a reason 
to be complacent as we can 
do so much more with the 
chrysanthemum…” says CEO, 
Elien Pieters.
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“We willen met het Mum-
label een lifestylewaarde 
toevoegen aan de chrysant. 
Het imago boosten en de 
mogelijkheden uitbreiden. 
Inspiratie aanreiken via 
de Belgian Mums website 
en social media. Mum 
zorgt voor een bepaalde 
herkenbaarheid bij de 
consument en dat is 
meegenomen, maar het 
moet ook echt een waarde 
hebben. De veredeling blijft 
onze corebusiness, maar 
niets sluit uit dat we de 
volgende schakels in de 
keten ter hulp komen wat 

promotie betreft.”

Elien Pieters
CEO Gedifl ora 

“The ‘Mum’ label adds 
a lifestyle value to 
the chrysanthemum. 
Boosting the image 
and expanding the 
possibilities: providing 
inspiration via our 
Belgian Mums website 
and social media. The 
fact that consumers 
recognise ‘Mum’, is an 
added bonus, but the 
label must also express 
real value. Breeding 
remains our core 
business, but nothing 
prevents us from 
supporting the next links 

in the chain as well.”

Elien Pieters
CEO Gedifl ora 

Wist je 
dat …

Did you
know that …?

… wetenschappers onlangs 
een blauwe chrysant 
ontwikkelden? Voorlopig 
ontbreekt die atypische chry-
santenkleur nog in de winkels, 
maar misschien brengen 
we daar in de toekomst wel 
verandering in.

… Scientists have recently
developed a blue 
chrysanthemum. For 
the time being, this unusual 
chrysanthemum colour is not 
commercially available yet, 
but we aim to change that in 
the future. 

W E B S I T E



M U M  S P O T L I G H T

Spanning
Misschien het op één na 
mooiste moment net voor 
de bolchrysanten massaal 
bloeien? Het laatste ogenblik 
van spanning, waarna het 
resultaat van al het werk 
eindelijk zichtbaar wordt.

Suspense
Perhaps the second most 
beautiful moment just before 
the mass flowering of the ball 
shaped chrysanthemums? 
This is the final moment of 
suspense, after which the 
result of all the hard work 
becomes visible. 


