
61V

HEIMWEE 
NAAR  

DE HEMA

GRENZELOZE 
LIEFDE

Werk & leven

Vind je eindelijk de liefde van je leven, woont ie 
duizenden kilometers verderop. Wat nu? Sofie, 

Diana, Loes, Rutger en Robin besloten de sprong 
te wagen en pakten hun koffers om in te  

trekken bij hun beautiful stranger. 
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tjes. Inmiddels werk ik al drie jaar als psycho-
loog in de ambulante zorg. Ik voel me thuis in 
Australië, maar soms mis ik het buiten zijn.  
Australiërs zijn wel actief, maar als je hier bij-
voorbeeld wilt winkelen moet je naar een over-
dekte mall. Strandtentjes of terrassen vind je 
hier ook niet zo veel: ze doen veel binnen met  
de airco aan. Dat heeft te maken met de weers-
omstandigheden. Australiërs zijn wel heel goed 
in feestjes thuis organiseren. We hebben veel 
etentjes of barbecues. Nederlanders trekken er 
vaker op uit.”

BRANDWEER EN BABY
“Op dit moment ben ik nog met verlof, omdat  
ik onlangs bevallen ben van ons zoontje Miles. 
Daar was natuurlijk geen familie bij, maar  
gelukkig ben ik sowieso heel zelfstandig. Ik 
werd ingeleid en toen ik in het ziekenhuis lag, 
stuurde ik zelfs Blake de nacht ervoor naar huis. 
Ga maar lekker thuis slapen, zei ik. Na twee  
weken kwamen mijn ouders en dat was precies 
goed, ik had toen een eigen ritme. Zelf ga ik één 
keer per jaar naar Nederland en verder spreek ik 
mijn vrienden en familie veel via WhatsApp of 
Skype. Sinds kort is Blake brandweerman, wat 
zijn grote droom is. Voorlopig blijven we dus 
nog hier, maar er zijn wel plannen om ooit naar 
Nederland te komen. Voor een paar jaar, want 
Blake wil uiteindelijk terug naar Australië. Ik 
vind het vooral belangrijk dat onze kinderen  
in de toekomst ook iets van mijn cultuur mee-
krijgen. Als je een kind krijgt, verandert er al  
zo veel, voorlopig zit ik nog wel even goed. Wie 
weet over een paar jaar een tweede, maar voor 
nu zit ik nog midden in de borstvoeding.”

LIEFDE OP HET EERSTE  
GEZICHT
“Ik kan een echte druktemaker zijn, bij Blake 
vond ik rust. We kwamen elkaar in 2009 tegen 
tijdens een rondreis door de VS en ik was op  
slag verliefd. Na die rondreis ben ik nog in mijn 
eentje naar Peru en Ecuador geweest. Ik zou  
ook nog naar Chili en Argentinië gaan, maar  
in plaats daarvan vloog ik direct door naar  
Australië voor een paar weken, om Blake te 
zien. Nadat ik het laatste jaar van mijn studie 
psychologie had afgerond, reisden we anderhalf 
jaar op en neer naar elkaar. Daarna vertrok  
ik voorgoed. Ik had ooit al gebackpackt door  
Australië en dat vond ik te gek, dus het is nooit 
een discussie geweest waar we gingen wonen.  
Ik had op dat moment ook niets te verliezen en 
ben sowieso nogal impulsief aangelegd.”

HUISFEESTJES
“Het verbaasde mijn familie en vrienden niet zo 
dat ik aan de andere kant van de wereld ging 
wonen, maar ze keken wel even op toen we ons 
al na acht maanden verloofden. Daar zijn ze in 
Australië iets traditioneler in. Toen ik uiteinde-
lijk hier kwam, had ik helemaal geen baan, dat 
was wel spannend. Gelukkig ben ik behoorlijk 
proactief en kwam ik al snel aan allerlei baan-

‘ Ik vind het 
belangrijk 
dat ons kind 
ook iets van 
mijn cultuur 
mee krijgt’

Tijdens een reis in Amerika sloeg de vonk 
tussen de Nederlandse Sofie (30) en haar 
man Blake (28) over. Al vrij snel besloot ze 
om voorgoed bij hem in Sydney te gaan 
wonen, waar ze onlangs is bevallen van 
hun eerste kind.

1. Vissen op Fraser Island. 2. Blake 
als prof-rugby’er. 3. 39 weken 

zwanger. 4. In Oz kun je ook skiën. 
Op nepsneeuw, haha! 5. Met een 

onthoofde brown snake (super-
giftig!). 6. Bij de paardenraces. 7. 
Je moet hier erg voorzichtig zijn 
als je zwemt. 8. Opa en oma op 

bezoek uit Nederland. 9. Ons  
uitzicht. 10. Blake als recruit  

firefighter. 

Sofie  Blake
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LIEFDE OP HET EERSTE  
GEZICHT
“Doordat ik een bekende YouTuber ben, mocht 
ik een aantal jaar geleden naar Malta voor een 
persreis. Alex is journalist en was er ook. Toen 
ik ’m zag, vond ik hem meteen aantrekkelijk. 
Blijkbaar was ik hem ook opgevallen, want hij 
had aan een medereiziger gevraagd wie ik was. 
Die dag sprak ik ’m en het klikte meteen. We 
zoenden en na Malta bleven we contact hou-
den. Na een tijdje werd dat minder, de afstand 
was moeilijk en ik wist niet of het realistisch 
was om ervoor te gaan. Totdat ik besefte dat ik 
hem miste en besloot een ticket naar Engeland 
te boeken. Vervolgens belde ik ’m op om te 
vertellen dat ik hem op kwam zoeken. Vanaf 
dat moment bleven we in de weekenden regel-

‘Engelsen zijn 
niet gewend 

aan mijn  
Hollandse  
directheid’

ik missen. En ze gooien hier veel te veel melk 
in de koffie, die is echt een stuk minder lekker 
dan in Nederland. Gelukkig heeft mijn oma 
een overlevingspakket met hagelslag, pinda-
kaas en drop meegegeven, dus die hoef ik de 
eerste periode niet te missen. Ook Manchester 
is echt anders dan wat ik gewend ben. Het  
is een industriestad met een andere sfeer, een 
stuk minder gelikt dan Amsterdam. Het land-
schap is hier dan wel weer mooier dan in  
Nederland.” 

NIEUWE VRIENDEN
“Ons huis is echt mijn droomappartement, 
maar ik wil me er ook thuis voelen, met mijn 
eigen spulletjes. Daardoor liep mijn bagage een 
beetje uit de hand: zelfs keukenspullen gingen 
mee. Uiteindelijk was de bestelbus afgeladen 
vol. Mijn familie en vrienden hebben me altijd 
gesteund, mijn moeder moedigde me zelfs aan 
om dit te proberen. Mijn fans vonden het voor-
al dapper, maar sommigen reageerden ook 
aardig dramatisch, dat ze heartbroken waren. 
Nu wil ik hier mijn eigen sociale kring opbou-
wen. In september begin ik met een avond- 
opleiding grafisch ontwerp, ik hoop dat ik  
daar leuke mensen ontmoet. Verder ben ik  
gelukkig veel met Alex, want daar was het uit-
eindelijk natuurlijk allemaal om te doen.”

matig heen en weer reizen en werd onze  
relatie officieel. We wisten dat we bereid  
waren om voor elkaar te verhuizen. Afgelopen 
Kerst hakte ik de knoop door, ik ben gek op 
Engeland, dus ik wilde er graag wonen. En  
het idee dat ik Alex elke dag kan zien, vond  
ik heerlijk.”

HAGELSLAG EN PINDAKAAS
“Het voordeel aan vlogger zijn, is dat ik mijn 
werk overal kan doen, maar het is hier wel  
anders. In Nederland word ik veel herkend op 
straat en dat is hier natuurlijk niet het geval.  
Ik ben hier niet bekend, wat eigenlijk wel  
relaxed is. Ik word nog steeds uitgenodigd voor 
evenementen in Nederland, waar ik nu niet 
makkelijk naartoe kan. Ik probeer hier ook 
contacten op te bouwen. Omdat Engeland om 
de hoek is, denk je misschien dat veel hetzelfde 
is, maar dat valt tegen. De mensen zijn anders: 
Engelsen zijn niet gewend aan mijn Hollandse 
directheid. Er zijn natuurlijk ook kleine ver-
schillen als links rijden, andere valuta, andere 
stopcontacten. Verder had ik het wel fijn  
gevonden als hier een Hema zou zijn, die ga  

Diana (21, bekend als D is for 
Dazzle) besloot haar leven 
als bekende YouTuber voort 
te zetten in Manchester, 
waar ze sinds enkele weken 
samenwoont met haar 
vriend Alex (29). 

1. Mijn favoriete koffietent, mét  
lekkere koffie. 2. Genoeg te doen in 
Manchester. 3. Portugees diner tijdens 
onze eerste zomervakantie. 4. Onze 
eerste date in Lake District. Hier zijn  
we aan het kleiduifschieten. 5. In de 
winter is er een ijsbaan. Ze schaatsen 
tegen de richting in! 6. Op een festival 
in Alex' geboortedorp. 7. Muurschilde-
ring in de buurt. 8. Ons nieuwe huis.
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SMOORVERLIEFD
“Acht jaar geleden vertrok ik voor drie maanden 
naar Sevilla om Spaans te leren. In de eerste 
week dat ik er was kwam ik hem tegen op een 
feestje. Hij sprak geen Engels en ik geen Spaans. 
Toch werden we smoorverliefd. In die tijd waren 
we onafscheidelijk, dagenlang liepen we door  
de stad zonder een woord te wisselen. Met hand-
gebaren en heel veel te quiero te quiero moesten 
we ons redden. Na drie maanden ging ik weer 
weg, omdat ik met mijn zus naar Azië vertrok. 
Daar kwam hij mij opzoeken en toen wist ik:  
dit is ’m. Hij heeft iets speciaals en is heel puur. 
Na die reis kwam hij voor een jaar bij mij in 
Utrecht wonen, waar hij Engels studeerde. Na 
dat jaar ging ik met hem mee naar Sevilla.”

TRADITIONEEL GAT
“Dat jaar in Nederland was geen leuke tijd voor 
mijn vriend: hij kon niet wennen aan het koude 
weer en ik zag dat hij hier niet gelukkig ging 
worden. Op dat moment besloot ik dat ik met 
hem mee naar Sevilla wilde. Tijdens mijn af-
scheid op het vliegveld was het janken geblazen, 
dat was moeilijk. Mijn hele familie was mee om 
afscheid te nemen. De eerste paar maanden 
moest ik hier wennen. Acht jaar geleden was  
Sevilla een traditioneel gat. Mensen trouwden 
voordat ze gingen samenwonen en over homo-
seksualiteit werd niet gesproken, voor mij als 

Nederlander onvoorstelbaar. Daarbij zijn men-
sen heel aardig, maar valt het niet mee om 
hechte vriendschappen te sluiten. Men zegt 
hier: pas als je ergens thuis wordt uitgenodigd, 
ben je een echte vriend. Dat duurt even. Inmid-
dels heb ik hier een rijk sociaal leven en zou ik 
niet meer terug willen naar Nederland. Ik ben 
dol op het Spaanse leven: het weer, de cultuur, 
de mensen.”

TOEKOMSTDROOM
“Omdat de band met mijn familie en vrienden 
zo sterk is, woon ik met een goed gevoel in  
het buitenland. Dat klinkt dubbel, maar het is 
belangrijk dat je basis stabiel is. Alvaro is zo’n 
schat van een vent, iedereen is dol op hem. Ik 
leef hier als een prinsesje en ik ben zó gelukkig, 
hij zorgt ontzettend goed voor me. Dat maakt 
het voor mijn familie een stuk makkelijker. 
Door Skype en WhatsApp heb ik nog veel con-
tact. Momenteel werkt mijn vriend in het bedrijf 
van zijn vader, ik heb net mijn baan bij een  
videogamesbedrijf opgezegd. Ik wil werk doen 
wat me meer vrijheid biedt, bijvoorbeeld tripjes 
organiseren voor toeristen. Maar zo veel lijkt  
me leuk: een eigen winkel of lunchtentje. Alle 
opties liggen nog open, ik moet maar eens goed 
nadenken wat ik écht wil. Onze droom is een 
bed and breakfast aan het strand openen hier  
in het zuiden van Spanje of in Portugal. Maar 
misschien denk ik er volgend jaar weer heel  
anders over. Deze zomer ga ik vooral uitrusten 
en dan zie ik daarna wel.

Loes (26) werd head over heels verliefd 
op een jongen met wie ze niet eens kon 
praten. Inmiddels woont ze al zes jaar bij 
de 32-jarige Alvaro in Sevilla. 

‘ Ik leef hier als  
een prinses’

1. Uitzicht vanaf ons terras. 
2. Mijn vriend is helemaal into 
surfing. 3. Hond Uva gaat 
overal mee naartoe. 4. Onze 
twee doggies. Helaas is Franse 
bulldog Hugo vorige zomer 
overleden. 5. Onze allereerste 
foto samen, bijna acht jaar  
geleden. 6. Op reis in India en 
Sri Lanka. 7. Feria de Sevilla. 
Duizenden meisjes in flamenco-
jurken. 8. Met ons oude cam-
pertje. 9. De kust van Cádiz.  
Wij huren hier het hele jaar 
door een huisje. 10. In het 
weekend gaan we de stad in 
voor tapas.

SPANJE
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LIFTLIEFDE
“Ik woonde in een Amsterdamse studenten-
flat toen Sebastián op bezoek was bij andere 
mensen in het gebouw. Hij was door Europa 
aan het reizen met een vriendin. Uiteindelijk 
ontmoette ik hem toen we samen in de lift 
stonden. We raakten aan de praat en spraken 
af om wat te gaan drinken. Die vijf dagen dat 
hij nog in Nederland was waren fantastisch  
en hebben we elkaar veel gezien. Het voelde 
als een vakantieliefde, maar omdat het zo leuk 
met hem was, hielden we uiteindelijk toch 
contact via Skype en WhatsApp. Het werd  
op die manier steeds hechter en na een paar 
weken besloten we dat we echt iets hadden. 
Door onze fulltime banen konden we elkaar 
niet zo makkelijk opzoeken. Pas na een paar 
maanden ging ik voor het eerst naar Ecuador. 
Ik was benieuwd of het nog steeds zo leuk zou 
zijn. Het was eigenlijk nog veel leuker.”

AARDBEVING
“Aanvankelijk was het plan dat Sebastián naar 
Nederland zou komen om een master te beha-
len, maar de mogelijkheden sloten niet aan bij 
wat hij wilde. En om nou vier jaar iets te doen 
wat het nét niet is… Ik werkte op dat moment 
in een hotel. Door de afstand begon ik de fysie-

Rutger (29) woont sinds augustus 2015 
in de Ecuadoraanse stad Guayaquil bij 
zijn vriend Sebastián (28). 

‘ Mijn kaaskoppen-
maag kreeg wat  
te verduren’

ke band met Sebastián erg te missen. Naast  
het tijdsverschil van zeven uur konden we  
elkaar natuurlijk lastig bezoeken door de af-
stand. Het contact via WhatsApp en Skype 
was erg leuk, maar na een aantal maanden  
wil je meer. Ik wilde erg graag bij Sebastián 
zijn. Hij is mijn grote liefde. Zonder al te veel 
over de consequenties na te denken, besloot  
ik bij hem te gaan wonen. Ik had niets te ver-
liezen en juist heel veel te winnen. Tot nu toe 
de beste keus uit mijn leven. Daarbij had ik 
een studie sociale geografie en een master  
erfgoedstudies gedaan waarmee ik hoopte een 
baan in Ecuador te kunnen vinden. Dit valt  
tegen: ze hebben mijn kennis hier wel nodig, 
maar ze zijn nog niet zo ver. Ook merk ik dat 
ze niet zo graag mensen uit andere landen 
aannemen. In Ecuador zijn ze ook niet zo  
direct als in Nederland: ze durven hier niet 
recht in mijn gezicht te zeggen dat ze mij niet 
nodig hebben. Zo word ik soms aan het lijntje 
gehouden. Behalve met solliciteren, leer ik ook 

Spaans en ben ik de laatste tijd ook druk met 
vrijwilligerswerk. Met de organisatie La Sonrise 
Naranja ben ik naar het gebied gegaan waar  
in april een zeer zware aardbeving was. Dui-
zenden mensen zijn daar dakloos geworden, 
met die organisatie ben ik daarheen gegaan 
om hulpgoederen te brengen.”

HOLLANDSE GEZELLIGHEID
“We wonen in een mooi huis in een goede 
buurt. Dat maakt het aanpassen een stuk mak-
kelijker. Mijn zwakke kaaskoppenmaag moest 
wel wennen aan de hygiëne hier, die is een 
stuk minder. Soms vind ik het heerlijk om  
Nederlandse tv te kijken en gelukkig is hier  
in de stad ook een Nederlandse community 
van zo’n twintig man. Zo gezellig! Met mijn  
familie heb ik veel contact via WhatsApp. 
Mijn zus woont op Bonaire, dus mijn ouders 
zijn het wel gewend om contact te hebben met 
het buitenland. De kwaliteit van het leven in 
Ecuador is beter dan in Nederland. Het land is 
prachtig, het weer aan de kust is tropisch en 
dus altijd lekker warm, de mensen aardig, het 
leven relaxed en het eten heerlijk. Daardoor 
heb ik het hier erg naar mijn zin, maar we  
zullen hier niet voor altijd blijven wonen.  
Het is toch een land met weinig toekomst- 
perspectief voor ons en onze carrières. De 
mensen in Ecuador vind ik vriendelijk. Met 
mijn homoseksualiteit heb ik hier nog geen 
problemen gehad. Het scheelt ook dat ik in  
de grote stad woon, daar is de tolerantie wat 
groter dan in de bergen. Het is niet iets wat ik 
aan de grote klok hang, het blijft immers een 
katholiek land. Soms lijken de mensen ook  
wat naïef: ze hebben het niet eens door als je 
niks zegt.”

ECUADOR
1. Vaarwel Nederland. 2. De hangmat 
hangt overal in Ecuador. 3. Een bezoek 
aan de Cariben. 4. In natuurpark El 
Cajas. 5. Een vriend heeft een vlieg-
tuigje waarin ik zelf mocht vliegen. 
6. In smoking op een bruiloft. 7. Mijn 
eerste Spaanse les. Inmiddels spreek 
ik het aardig. 8. Strand en altijd mooi 
weer. 9. Vrijwilligerswerk na de heftige 
aardbeving van 16 april 2016. 
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TWEE JAAR BEDENKTIJD
“In 2010 deed ik zes maanden vrijwilligerswerk 
in Uganda, toen ik Wycliffe leerde kennen. Ik 
vond hem meteen leuk. Hij is ontzettend zorg-
zaam, sociaal en relaxed. Omdat ik weer terug 
zou gaan naar Nederland, wilde ik er niet aan 
toegeven. Toen ik een jaar later terugkwam om 
een vriendin te helpen met het opzetten van een 
kliniek voor ondervoede kinderen, kon ik hem 
niet veel zien, maar we hielden altijd contact. 
Uiteindelijk besloot ik om in Uganda te blijven, 
maar pas na twee jaar gaf ik de relatie een seri-
euze kans. Ik had die tijd nodig om hem beter te 
leren kennen. In 2015 trouwden we.”

TAKE IT EASY
“Uganda is heel fijn om te wonen. Je bent altijd 
omgeven door mooie natuur, lekker weer en  
lieve mensen. Het leven voelt nog zo puur hier: 
je gaat naar de markt voor je verse groenten en 
fruit en naar de bakker voor je brood. Kinderen 
spelen op straat met zelfgemaakt speelgoed en 
wandelen elke dag in grote groepen richting 
school. Het tempo ligt hier een stuk lager en 
mensen hebben altijd tijd om elkaar te helpen. 
Ik bewonder dit ontzettend. Maar soms maakt 
het me ook onrustig. Als ik niet lekker in mijn 
vel zit, kunnen mijn westerse gewoontes de kop 
opsteken. Dan wil ik dat alles wat sneller gaat  
en ik bijvoorbeeld mijn boodschappen in één 
winkel kan doen. Maar als ik in Nederland ben 
geweest, ben ik altijd weer blij daarna ‘thuis’  

te komen, ik voel me hier meer op mijn gemak. 
Toch blijf ik Nederland zien als mijn veilige  
basis, omdat ik er ben opgegroeid en mijn fami-
lie er nog is.”

FAMILIEMENS
“Iedereen steunde me toen ik naar Uganda  
verhuisde, maar wat hébben we gehuild op het 
vliegveld. Aan de andere kant voelde ik me zo 
vrij als een vogel en was ik echt klaar voor het 
avontuur. Maar ik had geen idee hoe definitief 
deze stap was. Nu besef ik beter hoe heftig het  
is om zo ver van mijn familie te wonen. Soms 
zou ik gewoon even bij familie op de koffie  
willen of een wijntje willen drinken met vrien-
dinnen. Met mensen zijn die je al van jongs af 
aan kent. Het besef dat dit niet op elk moment 
mogelijk is, maakt mij soms eenzaam. Gelukkig 
is contact tegenwoordig zo makkelijk door social 
media. In de afgelopen jaren zijn er ook veel  
bekenden langsgekomen. Ik vind het belangrijk 
dat zij weten hoe mijn leven er hier uitziet.”

DROOMUITZICHT
“We wonen in een vrijstaand huis op een heuvel 
met adembenemend uitzicht. Ik ben eindverant-
woordelijk voor onze bed and breakfast Villa 
Katwe. In de afgelopen jaren heb ik het zo druk 
gehad dat ik noodgedwongen even moest stop-
pen met werken, dat ben ik nu rustig aan het 
opbouwen. Ik ga ervan uit dat we vanuit hier 
aan onze toekomst gaan bouwen. Maar je weet 
nooit wat er op je pad komt, wie weet belanden 
we heel ergens anders. Maar waar we ook zullen 
zijn, ik hoop op kinderen en leuk werk.” •

In de zomer van 2015 trouwde 
Robin (26) met haar Ugandese 
vriend Wycliffe (24). Samen met 
hem runt ze nu al drie jaar een 
bed and breakfast in Masaka. 

‘ Soms  
steken mijn 
westerse  
gewoontes 
de kop op’

1. Uitzicht over Queen Elizabeth 
National Park. 2. Met de zoon van 
vrienden. 3. Wycliffe met oma tijdens 
een bezoek in Nederland. 4. De weke-
lijkse yogales bij Villa Katwe. 5. Villa 
Katwe. 6 en 7. Op onze bruiloft. 8. Dag-
je samen met de brommer naar Lake 
Nabugabo. 9. Samen aan het klussen. 
10. Mijn broer kwam op bezoek.  
11. Het personeel van Villa Katwe. 
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