Elke dag opstaan met de zon op je
gezicht, lekker láááángzaam leven.
Voor deze Nederlandse vrouwen
is dat vaste prik nadat zij emigreerden
naar de zon. Ben je niet stiekem
een kléin beetje jaloers..?

Zielsge lukkig
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“Doen wat ik het leukst vind
om te doen: interieurs bouwen en stylen, en dat gewoon
buiten in de zon. Ik wil hier
nooit meer weg.”

Janneke Haane (38) werkt als
interieurontwerper bij haar eigen
bedrijf Lusco Fusco Concepts en
woont met haar dochter Noah (15)
in de Portugese Algarve.

“Een kerkje in Praia de Luz.”

“Mijn hondje Snoopy
houdt siësta.”

“Een idyllisch plaatje
op loopafstand.”
“Zomaar wat
slenteren en
zien waar je
uitkomt.”

“We gingen altijd op vakantie naar Portugal en zeven jaar geleden besloten we ons er te vestigen. Ik houd van de Portugese levensstijl en het klimaat. Alhoewel, de zomer is mij hier te heet. Geef mij maar het voor- en
het najaar. Ook de winters zijn heerlijk. Verwarming hebben we niet,
dus ’s avonds gaat de openhaard aan. Met Kerst zitten we in de tuin. De
mensen hier zijn erg aardig en eten doen we van het land en uit de zee.
Schelpjes, krab of sardientjes. Verwacht geen culinaire hoogstandjes;
je eet lekker, maar eenvoudig, in de buitenlucht of onder tl-buizen in de
keuken. Het leven is basic en juist daarom voel ik me hier prettig. Soms
sta je in de file omdat een paard-en-wagen het verkeer ophoudt. In de
supermarkt vind je niet zoals in Nederland vier merken beschuit, en er is
maar één snelweg. Dat maakt het leven gemakkelijk. De blauwe lucht, het
strand, de vergezichten, de groene en bloemrijke natuur en de ruimte; je
begrijpt dat we niet meer weg willen. Zelfs niet toen mijn man en ik uit
elkaar gingen. Natuurlijk deed het pijn dat ons avontuur met zijn drietjes
was afgelopen. Vooral voor Noah was het een teleurstelling. En ja, het is
zwaar om in zo’n moeilijke periode zo ver van je familie en vrienden te
wonen. Maar de eenzaamheid heeft me sterk gemaakt. En ik bof dat ik
mijn huidige vriend Paulo tegen het lijf ben gelopen. Portugal is Noahs
thuis en haar vader is daarom bij ons in de buurt gaan wonen.

‘Op maandag moet iedereen bijkomen van
het weekend en vanaf donderdag gebeurt

er weinig omdat het bijna weekend is’

Hagelslag of drop koop je hier gewoon in de supermarkt. Ze hebben zelfs
leverworst en haring, al komt-ie uit de vriezer. Wat ik wel mis, is op de
fiets naar de bioscoop of het terras. Op cultureel gebied is hier weinig te
beleven. Daarom maak ik geregeld stedentrips om inspiratie op te doen.
Wat ik niét mis, is de drukte. Het verkeer en de overvolle agenda’s; in
Nederland kon ik met een beetje geluk welgeteld één avondje in de zoveel
tijd met een vriendin afspreken. Als ik dat ritme hier zou aanhouden zou
ik hopeloos gefrustreerd raken. Alles gaat in Portugal een tandje lager.
Op maandag moet iedereen bijkomen van het weekend en vanaf donderdag gebeurt er weinig omdat het bijna weekend is. In de ogen van de
Portugezen ben ik razend druk. Zij kunnen er met hun pet niet bij dat
ik, als het moet, zeven dagen per week werk. Of dat ik als lunch een
boterham achter de computer, of nog erger, in de auto eet.”
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Merel Krielaart (46) ontwerpt
tassen en woont met haar
man Alok, hun zes kinderen,
kippen, katten, honden en
paarden op Ibiza.

“Met mijn meiden de
zon zien ondergaan
op het strand.”

“Binnenkort
komen er paarden in onze tuin.
Hier ben ik met
Blondie bij het
strand.”

“Wilhelminapepermuntjes, Brinta, drop, hagelslag en rookworst van de
Hema: we hoeven het niet te missen want iedereen die op bezoek komt
uit Nederland neemt het voor ons mee. Maar het Nederlandse weer mogen
ze thuislaten. Ik herinner me nog maar al te goed hoe ik de hele winter
verlangde naar de eerste zonnestralen. En hoe blij ik was wanneer de
krokussen opkwamen. Toch was de lente zelden mooi en als ik pech had,
kon ik ’s zomers welgeteld drie keer naar het strand. En dus ben ik hier elke
morgen als een kind zo blij wanneer ik de zon door de gordijnen zie schijnen.
Maar het is niet alleen de zon die mij hierheen heeft gebracht. Ibiza is een
magisch eiland, er hangt een goede energie en alles heeft er kleur. De natuur,
maar ook de mensen. Je mag hier zijn wie je bent. Hoe je eruitziet of wat je
doet, maakt niemand iets uit.
Negentien jaar geleden kwam ik hier met twee kinderen van één en drie.
Mijn man vloog op en neer. Het plan leek in Nederland ideaal, maar we
groeiden uit elkaar en hebben een punt achter ons huwelijk moeten zetten.

‘Ik ben elke morgen als een kind zo blij

wanneer ik de zon door de gordijnen zie schijnen’
Een paar jaar later kwam ik Alok tegen. Spaans sprak ik nauwelijks en zijn
Engels was ook belabberd, maar we hadden genoeg aan lichaamstaal. Die
taal heeft ons drie kinderen gebracht. Het is mijn grootste geluk dat ik samen
met hem, de liefde van mijn leven, en onze zes kinderen - hij had een dochter uit een vorige relatie - op Ibiza mag wonen. We hebben veel avonturen
beleefd, in een tipi gewoond, armoede gekend, maar nu hebben we een
bloeiend bedrijf; ik maak tassen en verkoop die wereldwijd.
Ibiza heeft van mij een ander mens gemaakt. Ik heb geleerd mijn hart te
volgen. In Nederland kon ik mijn mijn creativiteit niet kwijt. En daar kreeg
ik stress van. Door de rust die ik hier voel, kan ik creëren en doen wat ik leuk
vind. Het gelukkigst voel ik mij wanneer we met zijn allen thuis zijn.
Gewoon een beetje in de tuin klungelen, memory spelen, vissen, sjoelen,
hutten bouwen, pingpongen, voetballen, zwemmen of touwtjespringen.
En op zondagmiddag eten we paella, Alok maakt de lekkerste van de wereld.
We hebben als gezin veel gereisd en altijd waren we op zoek naar een nóg
betere plek om te wonen. Marokko, Bali of India: alles was even prachtig,
maar óf het was te ver, óf de religie of de cultuur sprak ons niet aan. Geen
plek kon tippen aan Ibiza. Ibiza is waar we willen zijn. Voor nu en altijd. Het
eiland is een cadeau voor het leven.”
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“Mijn eigen Ibiza
SUV die ik zelf heb
beschilderd.”

“Huiswerk
maken is een
stuk minder erg
als het buiten in
de tuin kan.”

“Een beetje afwisseling
is wel zo prettig, dus
gaan we elke dag naar
een ander strandje.”

“Geen piepers op tafel om zes uur,
maar na schooltijd met z’n allen
spelen en picknicken op het strand
van Benirras.”
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“Beter uitzicht dan bij de ballenbak van een binnenspeeltuin.”

Jitra Janssonius (34) woont
samen met haar man Erik en hun
twee dochters (2 en 4) in
Kaapstad.

“Kaapstad vanuit de helikopter. Je
moet tenslotte wel weten hoe de
omgeving eruitziet vanuit de lucht.”

“Dat is nog
eens wat
anders dan een
eik of een
treurwilg. De
prachtige
Jacarandaboom die je
hier veel ziet.”

“Bijna elke dag
vaste prik:
manlief en ik
die proosten op
het goede
leven.”

“Eten in het paradijs.
Azuurblauwe zee, wit strand
en als je geluk hebt komt er
een walvis gedag zeggen.”

“Geen spelcomputer of tv,
mijn meisjes
klimmen liever
in een boom.”

“Onze kinderen krijgen ’s middags een ijsje in plaats van thee met een koekje. En doe ze geen jas aan, want dat vinden ze niets. Ze huppelen liever in
hun blote billen door de tuin.
Toen ik voor het eerst in Kaapstad kwam, vond ik iedereen die er mocht
wonen, een bofkont. Vijf jaar later ben ík zo’n bofkont. Je hebt hier alles.
Een gruwelijk mooie natuur, bos, bergen, wijnlanden en zee. Na schooltijd
vind je ons picknickend onder een boom op het strand, turend over de
azuurblauwe zee. En elk weekend voelt als een minivakantie. Leven in
Kaapstad is alsof je de wind altijd mee hebt.
Het warme weer is elke dag weer een cadeautje. De sfeer is laid back, de
mensen zijn gemoedelijk. Voor een appel en een ei eet je hier op Michelin
niveau in restaurants waar ze weten wat gastheerschap is. Zelfs onze hond
krijgt er water en koekjes.
Aanpassen ging gemakkelijk. Het enige waar ik niet aan kan wennen is de
manier waarop de elektriciteit is geregeld. Die koop je hier prepaid in de
supermarkt, waardoor we geregeld in het donker zitten. Ook vond ik het
ongemakkelijk om personeel in dienst te hebben. De nanny is onderdeel van
het gezin. Mijn man werkt voor Heineken en het moet gezegd: expatvrouw
zijn is een zwaar beroep. Grapje. Nu ik de tijd heb, doe ik dingen die ik

‘Na schooltijd vind je ons gezin picknickend
onder een boom op het strand,
turend over de azuurblauwe zee’

anders nooit zou hebben gedaan. Surfen, vioolspelen, althans ik probeer
geluid uit dat ding te krijgen.
Het verschil tussen arm en rijk is schrijnend. Omdat ik me geregeld de ogen
uit mijn hoofd schaam, heb ik met een vriendin een stichting opgericht. Ons
streven is om kansarme kinderen te laten inzien dat ze iets kunnen maken
van hun leven. Vaak krijgen ze niet het goede voorbeeld van hun ouders.
Wij vertellen ze dat hun leven het waard is om te worden gevierd.
Natuurlijk zijn er dingen die ik mis. Vrienden en familie, goede kaas en
lekker brood. Of op de fiets naar de kroeg gaan. De band met mijn ouders
is juist hechter geworden omdat we zo vaak skypen. Wat ik niét mis, is het
gejaagde leven, de chagrijnige hoofden in de file. En de klaagcultuur mis ik
zéker niet, ook daar deed ik vrolijk aan mee. Ik weet zeker dat het klimaat
een cultuur maakt. Als je bijna altijd zomer hebt, doet dat iets met je
humeur. Ik voel me vrijer, blijer en mijn schouders zijn altijd ontspannen.”
Informatie over de stichting van Jitra is te vinden op www.redballoonrevolution.com.
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“Wij eten niet binnen
bij de verwarming,
maar buiten onder
de pergola.”

Monika Fauth (47) heeft samen met
haar man het guesthouse
Bananahouse op Lamu, een eilandje
voor de kust van Kenia. Ze hebben
samen twee zonen (12 en 13).

“Banana doet
boodschappen
op de markt.”
“Mijn werkdag begint
met een wandeling door
de duinen, dan geef ik
yogales op het strand en
daarna neem ik een duik
in de warme Indische
Oceaan.”

“Na een bezoek aan mijn zus, die als arts in Kenia werkt, heb ik van de ene
op de andere dag mijn baan opgezegd en mijn huis en mijn auto verkocht.
Dierbaren kregen een kaartje met daarop mijn nieuwe adres: ‘de wereld’.
Voor een periode van drie maanden of drie jaar zou ik weggaan, hoelang
precies was nog niet helemaal duidelijk. Inmiddels ben ik zestien jaar weg
uit Nederland. Ik heb veel gereisd en ik vond alles even prachtig, maar het
eiland Lamu voelde als thuiskomen. En dat was niet alleen omdat ik er mijn
man Banana heb ontmoet. Het eiland doet iets met mij. Ik knijp mezelf elke
dag weer even in de arm: woon ik hier echt?
Alles gaat hier pole pole, ofwel slowly slowly: op zijn janboerenfluitjes. Op
Lamu rijden geen auto’s en je vindt er geen resorts of lawaaierige strand
tenten, maar je wordt wakker van de geluiden uit de natuur, de kippen
of de ezels. Schoenen draag ik nooit, ik loop op blote voeten, en in mijn
kledingkast liggen vooral omslagdoeken. Shoppen mis ik dan ook niet, want
ik heb niets nodig. Alleen de Hema zou ik wel wat dichter in de buurt willen

‘Speelgoed hebben de jongens niet, op een voetbal na.
Ze zwemmen liever, gaan vissen of trommelen’

interviews: ymke van zwoll. fotografie: privébeeld, istockphoto, kees hageman.

hebben. Wat ik nog meer mis is de Nederlandse gezelligheid. Het gezamenlijke ontbijt op zondagmorgen of het koffiedrinken met een vriendin. Het
eiland wordt me nooit te klein, dat komt door de internationale gasten die
we ontvangen in ons guesthouse, met de toepasselijke naam Bananahouse.
Ik voel me één met de lokale bevolking. Ze respecteren mij, ook al draag ik
geen sluier en ben ik een werkende vrouw in een mannencultuur. Dat verschil in achtergrond, qua cultuur en religie, blijft een uitdaging voor Banana
en mij, maar het lukt ons om de kinderen zowel Nederlands als Swahili op te
voeden. De jongens zijn tevreden met niks. Speelgoed hebben ze niet, op een
voetbal na. Ik heb ze autootjes gegeven, maar ze spelen er niet mee. Ze
zwemmen liever, gaan vissen, voetballen of trommelen. Ze kunnen genieten
van kleine dingen; iets wat ik hier ook heb geleerd.
Ik ben dankbaar voor het feit dat ik op dit heerlijke eiland vol geuren, kleuren,
sfeer, energie en warmte mag wonen. Daarom vind ik het belangrijk om iets
terug te kunnen geven. Ik ben betrokken bij projecten die de gemeenschap
of het milieu aangaan. Ook heb ik een internationaal schooltje opgericht
voor alle kinderen van Lamu. Ik haal daar zo veel voldoening uit; de liefde
die ik er van de lokale bevolking voor terugkrijg blijft mij ontroeren.”
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“Mijn oudste zoon
Jamil met in zijn hand
ons avondeten.”

“Ons Sweet Banana Guesthouse met daaromheen een
enorme groene tuin. En ja: we hebben de zee als achtertuin.”

“Even bijkomen van mijn drukke bestaan.”
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