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Temsenaar Olivier Nonneman, 
internationaal verkoopdirecteur

in Shanghai
Onze reis naar China in november jl. bracht ons in contact met een 24-ja-
rige Temsenaar, die met succes (mede) de ouderlijke specerij-, kruiden- 
en gedroogde-groentenzaak uitbouwt in Shanghai. Met zijn studies als 
springplank vestigde hij zich in 2014 in de Chinese grootstad. We ont-
moetten Olivier een paar keer op onze trip en vonden dat zijn relaas 
bekendheid verdient in zijn geboorteplaats.

De familie Nonneman is bekend in Temse. Overgrootvader Louis (1900-
1974) was onderwijzer aan de gemeenteschool. Olivier (°Temse, 12/9/1995) 
is de zoon van Raf (°1965), de kleinzoon van Wilfried (°1940).

Oliviers talenten en zin voor avontuur brachten hem ver buiten Temse. 
Negentien jaar jong, vertrok hij in 2014 naar het verre Oosten om zijn 
internationale carrière in de voedingsindustrie uit te bouwen. Tijdens zijn 
opleiding Internationaal Ondernemen in Antwerpen kreeg hij de kans 
om een buitenlandse stage te doen. De keuze was snel gemaakt: hij wilde 
die opportuniteiten zoeken in China, de snelst groeiende economie van 
de wereld. Hij had meteen de smaak te pakken, en 5 jaar later is hij er 
nog steeds en met groeiend enthousiasme aan de slag. Hij is intussen 24, 
leerde de lokale gebruiken kennen, stuwde zijn carrière in een stroomver-
snelling en spreekt - zoals we zelf konden vaststellen - vloeiend Chinees. 

De voorbije jaren werkte hij voor firma’s met een sterke Vlaamse link. 
Anderhalf jaar geleden vervoegde hij uiteindelijk het ouderlijke bedrijf 
European Spice Services uit Temse, handelaar in specerijen, kruiden en 
gedroogde groenten. De firma is wereldwijd actief, maar Olivier werkt 
als verkoopdirecteur binnen de Chinese afdeling. In zijn portfolio zitten 
o.a. paprika, knoflook, ajuin, steranijs en gember, die hij wereldwijd ex-
porteert. Deze producten worden massaal in China gecultiveerd en ge-
produceerd, en worden als ingrediënt gebruikt in de voedingsindustrie 
of worden verpakt en verkocht in supermarkten. European Spice Services 
is één van de grootste importeurs van specerijen, kruiden en gedroogde 
groenten in Europa. Ter bevordering van de kwaliteit en om de distributie 
van deze producten te coördineren heeft deze Temsese firma sinds 2008 
een kantoor in Shanghai en Hongkong. Olivier werkt met z’n team van 10 
medewerkers om de afdeling verder te ontwikkelen.

De voornaamste taken van deze internationale Temsenaar zijn het aanbo-
ren van nieuwe afzetmarkten in Zuidoost Azië, Europa en Amerika, maar 
ook het onderhouden van relaties met lokale leveranciers, producenten 
en overheden in China. Daarvoor doorkruist hij geregeld het land om te 
onderhandelen over projectontwikkelingen. 

De beperkte toegang tot de sociale media en een tijdsverschil van 7 uur 
maken het niet gemakkelijk om contact te houden met familie en vrien-
den in België, dus komt Olivier een paar keer per jaar naar Temse, het 
laatst tijdens de voorbije kerstperiode. 

Info : www.spices.be
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