Zina’s wereldreis werd een 'coronafietsvakantie'

ten
ooit gewzóemooi
‘NNederland
Minimaal een halfjaar,
misschien wel een heel jaar,
met hun twee kinderen door
Zuid-Amerika trekken - deze
zomer zouden Zina (33) en
haar man hun grote droom
laten uitkomen. Maandenlang
waren ze bezig met alle
voorbereidingen voor de reis,
maar nét toen alles geregeld
was, gooide het coronavirus
roet in het eten… Lang bleven
ze echter niet hangen in hun
teleurstelling. Ze besloten
hun plannen volledig om te
gooien en van hun wereldreis
een verkenningstocht door
eigen land te maken.
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“Z

es jaar geleden
emigreerden we met ons
gezin naar Nederland.
Daarvoor woonden we in
Barcelona, waar ook onze
dochters Alisa en Maya, nu tien
en acht jaar oud, geboren zijn.
Oorspronkelijk komen mijn man
en ik uit Rusland, dus we zijn
nogal internationaal ingesteld.
Thuis spreken we Russisch,
Engels, Spaans en Nederlands
door elkaar.
Omdat onze kinderen nog klein
waren toen we ons in Nederland
vestigden, wilden we allebei
graag een baan die we goed
konden combineren met ons
gezin. Mijn man ging aan de
slag in de wetenschappelijke
sector en ik startte een eigen
bedrijf: een escape room (een
interactief spel waarbij je probeert
te ontsnappen uit een bepaalde
ruimte, red.) in het centrum van
Amsterdam. Zelf woonden we

Nationaal Park De Biesbosch
In dit prachtige natuur- en
recreatiegebied vind je veel
mooie wateren, planten,
bomen én wilde dieren,
zoals bevers, paarden en
zelfs zeearenden. Het gebied
bestaat uit verschillende
riviereilanden in NoordBrabant en Zuid-Holland. Tip:
huur een kano en ontdek De
Biesbosch te water!

in Utrecht, qua afstand niet echt
ideaal, maar ik besloot er helemaal
voor te gaan.
Dat moest ook wel, want al snel
kreeg ik het heel erg druk. Mijn
bedrijf liep als een trein! Hartstikke
fijn natuurlijk, maar privé was het
wat minder handig. Voordat ik het
wist, was ik continu aan het werk
en dat terwijl ik het juist had willen
combineren met mijn kinderen
thuis. Op een gegeven moment
was het zo druk dat zelfs mijn
man bij mij kwam werken. Kun je
nagaan: naast zijn fulltimebaan…
En toen mijn kinderen ook nog
‘mama’ tegen hun oma begonnen
te zeggen, omdat die bijna elke dag
voor hen zorgde, wist ik dat ik niet
goed bezig was. Het was gewoon
niet meer te doen. Dit wilde ik
helemaal niet. Ik zat tegen een
burn-out aan en besefte dat het
anders moest.
Door mijn werk anders in te
richten en heel veel te delegeren,
lukte het me na een tijdje om meer
thuis zijn. Wat was dat heerlijk!
Elke dag genoot ik van de kinderen
en ik maakte me ook een stuk
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Op avontuur in Limburg
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minder zorgen om mijn bedrijf.
Het harde werken had zijn
vruchten afgeworpen. Ik kon
mijn bedrijf op afstand runnen
en een beetje gaan genieten.
Ook kwam er nu eindelijk tijd
voor het maken van nieuwe
plannen. Als echte avonturiers
hadden we nog een grote droom:
het maken van een lange reis,
samen met de kinderen. Wie
weet was dit wel het juiste
moment daarvoor…”

Alisa, Maya en mama Zina op de fiets

vakantie vieren en lekker
op het strand liggen, maar
ook echt iets nuttigs doen,
zoals vrijwilligerswerk. ZuidAmerika had onze voorkeur.
We spreken alle vier Spaans en
dat werelddeel stond al lang
op ons verlanglijstje. Qua werk
was het voor mijn man en mij
met enige aanpassingen best te
doen. Het enige wat wij nodig
hebben, is een laptop en een

Thuisonderwijs

telefoon. Helaas bleek het voor
de kinderen niet zo makkelijk
geregeld te zijn. Hoe graag ik
ze zelf ook een tijdje les wilde
geven, we kregen er geen
toestemming voor. En dat terwijl
ik er juist van overtuigd was dat
onze kinderen op reis net zo
veel konden leren als op school,
misschien nog wel meer.
Ik bleef zoeken naar een
oplossing en uiteindelijk E

Van Gogh - Roosegaarde Fietspad

“Het liefst wilden we met z’n
vieren minimaal een halfjaar
weg. En dan niet alleen
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In een echt fietsland als Nederland kan
een lichtgevend fietspad natuurlijk niet
ontbreken. Je vindt het in Eindhoven
(Eisenhowerlaan). Het zeshonderd meter
lange kunstwerk van kunstenaar Daan
Roosegaarde is geïnspireerd op het
beroemde schilderij Sterrennacht van
Vincent van Gogh. De duizenden steentjes
op het pad worden overdag opgeladen
en geven in het donker vanzelf licht.
Een betoverende ervaring, zeker op een
warme zomeravond.
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Een uniek dorp in Nederland
- zo wordt de Zaanse Schans
ook wel omschreven. Met zijn
houten molens, huizen en
werkplaatsen ziet dit plaatsje er
nog bijna precies zo uit als in
de achttiende en negentiende
eeuw. Hierdoor heb je echt het
gevoel dat je even teruggaat in
de tijd.
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Flink balen

“Toen het coronavirus
opdook, konden we de
ontwikkelingen alleen
maar afwachten. Natuurlijk
hoopten we dat het niet
zo’n vaart zou lopen, maar
eind februari waren we
nog in Spanje en daar liep
het aantal besmettingen
ook al flink op. Ik had
dus al een vermoeden
dat onze plannen in het
water zouden vallen.
Toen het virus ook
Nederland had bereikt,
wisten wij hoe laat
het was. Internationale
reizen waren bijna niet meer
mogelijk en scholen sloten
overal hun deuren. Bizar! Ik
had zo veel moeite moeten
doen om mijn kinderen zelf
les te mogen geven, nu moest
plotseling heel Nederland aan
het thuisonderwijs. Ach ja, zo
konden we in ieder geval alvast
oefenen. Helaas betekende het
virus ook dat onze reis niet door
kon gaan. En dat was natuurlijk
flink balen. We hadden er echt
heel erg naartoe geleefd!
Maar er was niks aan te doen
en we lieten ons niet uit het
veld slaan door deze tegenvaller.
Dat we niet meer naar het

Zusjes Alisa en Maya

buitenland konden, betekende
niet dat we de hele zomer
ook thuis moesten blijven. In
Nederland viel nog zo veel te
zien en te ontdekken, waarom
deden we dat dan niet?
In de meivakantie namen we
alvast de proef op de som. Met
een gehuurde camper reisden
we twee weken lang door het
zuiden van Nederland. Hoewel
iedereen toen nog vooral thuis
moest blijven, had ik niet
het gevoel dat wij iemand in
gevaar brachten. We logeerden
weliswaar op campings en
boerderijen, maar wel in onze
eigen camper met eigen toilet
en douche. Als we buiten waren,
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Zaanse Schans

Door ze dat te laten ervaren,
hoopte ik dat ze ook meer
zouden gaan waarderen wat
ze thuis hadden. Niks stond
ons grote avontuur nog in de
weg. Dachten we…”

Foto: Andre

y Dyachenk
o
Foto: Getty Images

kwamen we via via terecht bij
een internationale school in
Oostenrijk. Dat instituut is speciaal
ingericht voor thuisonderwijs
mét ondersteuning van school.
Omdat alles op afstand en online
wordt gedaan, hoefden we niet per
se in Oostenrijk te wonen. Een
inschrijving aan die school was
voldoende en zo was alles alsnog
opgelost. Dolgelukkig planden
we onze reis voor deze zomer.
Minimaal acht maanden zouden
we wegblijven, het kon ook een
jaar worden. Ons startpunt was in
Peru, waar ons vrijwilligerswerk
ook al was geregeld. Met z’n
vieren konden we aan de slag bij
een soort CliniClowns, maar dan
gericht op het onderwijs en voor
kinderen die niet zo veel hebben.
Perfect voor wat ik onze eigen
kinderen wilde bijbrengen. Door
met leeftijdsgenootjes uit andere
landen te praten en een tijdje met
ze op te trekken, konden ze zelf
ontdekken dat niet alles in het
leven vanzelfsprekend is. Er is veel
meer dan wat je zelf gewend bent.
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pakten we meteen de
fiets. Per dag legden we
zo’n veertig kilometer af.
Er was maar één dag dat
we niet gefietst hebben.
We hebben in die twee
weken echt geweldige
dingen gezien. Zo
ontdekten we in Limburg
een asperge-, aardbeien- en
melkautomaat. Als je er
drie euro in stopte, kwam
er vanzelf een bakje groente
of fruit uitrollen. Een fles
verse melk was maar één
euro per liter als je zelf een
fles meenam om te tappen.
Grappig toch? Dit hadden
we nog nooit gezien. Ook het
kamperen was voor ons een
hele belevenis. Er was bijna
niemand op de campings,
dus we hadden elke keer
een groot veld voor onszelf.
En bij de boerderijen ging de
betaling heel ouderwets: in een
envelopje stopten we staangeld
en dat deden we vervolgens in
de brievenbus.
Limburg was gewoon prachtig.
We zagen veel bergen en
bossen. Voor mijn gevoel waren
we helemaal niet meer in
Nederland. Nooit geweten dat
het hier ook zo mooi kan zijn.
Die twee weken in de natuur
waren zo fijn. Samen met de
kinderen hebben we heel veel
dingen ontdekt en nieuwe
herinneringen gemaakt. Onze
broodtrommellunches langs de
kant van het fietspad zal ik ook

niet snel vergeten. Het was in
één woord fantastisch!”

Nieuwe plannen

“Onze vakantie in Nederland
is dus zeker voor herhaling
vatbaar. Sterker nog: deze zomer
gaan we weer op stap. Zodra
de kinderen zomervakantie
hebben, beginnen we aan een
grote reis door Nederland. Deze
keer willen we alles op de fiets
doen. Lekker een tentje in
onze rugzak en fietsen maar!
Als het goed is, zijn tegen die
tijd de sanitaire ruimtes op
de campings ook weer open.
Een camper huren is dan dus
niet meer nodig. Fietsen vind
ik bovendien ook leuker dan
autorijden. Op de fiets zie je
echt veel meer. Met een speciale
fiets-app kunnen we elke dag
bekijken welke routes het minst
druk zijn. Het liefst fietsen we
alleen door de natuur.
Gelukkig zijn de
coronamaatregelen inmiddels
al wat versoepeld, maar door
deze hele crisis moeten we
toch anders gaan leven. En
dat is vervelend, maar ik kijk
liever naar de dingen die nog
wél kunnen. Ik ben altijd
positief. Er zijn zo veel andere
mogelijkheden, we passen ons
gewoon aan. Ik weet zeker
dat onze zomer fantastisch
zal worden. En onze grote
reis naar Zuid-Amerika… Die
gaan we echt nog wel maken.
Wellicht in het najaar, als alles
een beetje bedaard is. Het

Marken
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Het schiereiland Marken is
eenvoudig via een dijk te
bereiken vanuit Amsterdam.
Net als de Zaanse Schans
staat dit dorpje bekend om
zijn traditionele huizen (op
palen). Het is een beschermd
monument, dus alles is nog
precies zoals het vroeger was.

probleem is alleen dat onze oudste
dochter na de zomervakantie
naar groep zeven gaat. Als we
die grote reis nog willen maken,
dan moet het echt wel ergens
volgend jaar. Als ze twaalf is, gaat
ze namelijk naar groep acht en
dat is het belangrijkste jaar van de
basisschool. Zeker wat betreft de
inschrijving voor de middelbare
school. Ik weet dus niet of het
verstandig is om dan een lange tijd
weg te blijven.
Waarschijnlijk moeten we toch
eerst wachten op een vaccin en
dat is er vast niet een-twee-drie.
Hoe dan ook, óóit voeren we onze
plannen alsnog uit. Ik hoop dat
onze dochters dan nog wel mee
willen, maar dat is weer een ander
verhaal. En tot die tijd maken we er
het beste van. Nederland heeft zo
veel te bieden, ik hoop dat andere
mensen dat ook zien!” L

Nationaal park Veluwezoom
Dit gebied van ruim vijfduizend hectare is onderdeel van de
Veluwe in Gelderland. Een heel mooi stuk ongerepte natuur
met bossen, heidevelden, zandverstuivingen en landgoederen.
Op het uitkijkpunt van de Posbank heb je een prachtig uitzicht!
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