Op bezoek bij Heuschen & Schrouff
Heuschen & Schrouf, een juweeltje. Een parel in het economische landschap van Parkstad

We werden hartelijk ontvangen in een bedrijf dat straalt met een gloed van warmte, die je
meteen deed beseffen dat je in een bedrijf kwam dat zaken deed met zonnige en warme landen!
Een prachtig, hypermodern pand, waar je blik meteen viel op alle mooie dingen, zoals
prachtige kunst , goed verzorgde omgeving en je een gevoel van efficientie gaf, waar je jaloers
van kon worden.
Wat goed te ervaren dat wij in ons kleine Limburg, zo dichtbij in onze eigen omgeving een
parel bezitten in ons economisch landschap.

Hans zijn vrouw, de partner van onze jongste Rotary leden aanwinst nam ons allen mee naar
het bedrijfsrestaurant, waar Els en Chi voor ons een buffet aan het klaarmaken waren, waarvan
de geuren je al het water in de mond liet lopen.
Kleine Chi had voor iedereen sushis gemaakt, alles handmatig en zo overheerlijk hm hm.
Dan volgde een heet en lekker indonesisch buffet, waar men meer malen naar toe kon lopen
om opnieuw je bord vol te scheppen, wat een ieder dan ook heel graag deed.

Dan volgt de lezing van Jo Jansen.
Een overzicht hiervan in vogelvlucht:
Heuschen & Schrouff, Oriental Food Trading bestaat 50 jaar.
Tegenwoordig bestaat de directie uit een 3 manschap.
Trading handel
Chefkok ( tussenhandelaren voor restaurants)

Winkelier ( voor Toko)
Consument ( voor rechtstreeks aan consument).
Zij leveren van uit Landgraaf wereldwijd, tot aan Bangkok.

Frits Schrouff is met het bedrijf begonnen toen hij 23 jaar oud was.
Nu hebben ze 200 employes, 35 trucks (waarvan 18 in eigendom) vervoeren hun goederen
vervoert naar grote delen van Europa, vooral naar Duitsland, Oostenrijk en Nederland. Er is een
grote spreiding van bedrijfszaken, en ze hebben vele certificaten.

In 1989 hebben ze nog even een afdeling groentesnijderij gehad, daarvoor hadden ze een
bedrijf aangekocht maar daarna weer verkocht en van het geld dat die verkoop opbracht
kochten ze een groothandel en startten zo een handel op voor Tofu. In 2009 werd een nieuw
kantoor en magazijn als uitbtreiding gebouwd, ondanks de crisistijd. In 2014 en 2015 werd weer
een innovatie gerealiseerd, nu voor Arabische producten, Marokkaanse en Turkse producten.
Nu is ASIAN FOOD LOVERS, een onderdeel ervan ook via internet te bestellen.
Hun producten zijn zo divers, zoals o.a. 150.000 kilo taugé dat in eigen bedrijf woidt
geproduceerd.
Ze zijn voornemens om een winkel te gaan exploiteren in het Maankwartier in Heerlen. Als dat
concept aanslaat gaan ze uitbreiden naar andere grotere steden. Het is allemaal teveel om op
te noemen en de vogelvlucht is een lange vlucht geworden.
Als laatste moet toch nog even vermeld worden dat het bedrijf een grote sociale
verandwoordelijkheid op zich heeft genomen wat o.a. te zien is in de samenwerking met
sociale werkplaatsen zoals het laten werken met mensen van RADAR, die in hun bedrijf een
mooie dagbesteding kunnen leveren.
Zij sponsoren Artsen zonder grenzen, Terre des Hommes, stichting Sanchabba Gambia., enz

Menig ander bedrijf zou hier een voorbeeld aan kunnen nemen, toch?
Het was een geweldige leerzame heerlijke en gezellige avond., mart dank aan Heuschen &
Schrouff.
EEN JUWEELTJE, EEN PAREL IN HET ECONOMISCHE LANDSCHAP VAN PARKSTAD
LIMBURG!
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En 13 Rotaryleden en partners van zusterclub Rotary Club Houthalen.
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