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Hoogeveners in den vreemde
Janneke Dijkhuis: ‘Mijn avontuur, dat
Oud-Hoogeveense is nu ware globetrotter
WERELD / HOOGEVEEN - In 2012 emigreerde ze naar In- een gegeven moment een handle-

donesië, maar vorig jaar gooide ze het roer radicaal om.
‘Je zou me nu een digitale nomade kunnen noemen’, lacht
Janneke Dijkhuis vrolijk. ‘Alleen houd ik er niet zo van om
in een hokje geplaatst te worden. Maar ik heb geen vaste
woon- of verblijfplaats meer. Ik reis de wereld rond met
enkel een rugzak en mijn laptop en ik ben nog nooit zo
rustig en relaxt geweest. Mijn leven klopt nu gewoon!’
Monique Bons

Op 23 december 1983 zag ze in ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen
het levenslicht. ‘Mijn jeugd bracht
ik door in Nieuw-Balinge. Ik groeide
op in het huis waar mijn vader nog
steeds woont. Dat was een prachtige tijd waar ik met veel plezier op
terugkijk. Ik trok veel op met mijn
broer. We schelen anderhalf jaar en
hadden dezelfde vriendengroep.
We waren zo vrij als een vogel’, blikt
Janneke met warme gevoelens terug. ‘Hoogeveen was voor ons echt
‘de stad’. Ik ging er naar het Harm
Smeenge College en ook dat was
een leuke tijd. Destijds was het niet
zo dat ik ervan droomde om te reizen. Wel was ik altijd heel nieuwsgierig naar wat er buiten NieuwBalinge gebeurde en het leek me
bijvoorbeeld geweldig om in New
York te wonen. Maar dat wil ik nu
niet meer hoor’, grijnst ze haar tanden bloot die wit oplichten in haar
gebruinde gezicht.
Bali
Janneke verhuisde op haar 19de
naar Hoogeveen. ‘Ik heb daar op
verschillende plekken gewoond. Ik
werkte bij OAD Reizen en via hun
kon ik als afstudeeropdracht vijf
maanden bij Asialink in Bangkok
werken. Ik ben helemaal verliefd

geworden op die stad. Bangkok
heeft zoveel gave dingen te bieden.
Eenmaal terug in Hoogeveen studeerde ik in 2011 af. Binnen OAD
Reizen vonden er allerlei veranderingen plaats waardoor er van mij
verwacht werd dat ik de functie van
productmanager op me nam. Eigenlijk voelde ik me daar helemaal
niet fijn bij. En wat ik nooit van mezelf verwacht had, ik wás gewoon
OAD, gebeurde: ik besloot dat mijn
tijd bij deze reisorganisatie erop zat.
Ik wilde weg, naar het buitenland.
Binnen mijn eigen internationale
netwerk had ik hier en daar al laten
vallen dat ik iets in het buitenland
zocht en in januari 2012 liet Asialink
weten dat ze op het hoofdkantoor in
Bali een baan voor me hadden. Nadat alle benodigde formaliteiten geregeld waren, ben ik op 12 juli 2012
naar Indonesië geëmigreerd.’
On top of the world
In het begin genoot Janneke met
volle teugen. ‘Ik voelde me ‘on top
of the world’. Maar dat veranderde
al snel. Ik viel natuurlijk op door
mijn lengte en mijn blauwe ogen. Ik
werd openlijk aangestaard of mensen begonnen om me te lachen en
dat maakte me heel onzeker. Ik had
heimwee en telde de maanden af
tot ik weer naar huis kon. Gelukkig
was dat van korte duur. Samen met
een vriendin van mij bezocht ik op
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zer. Gewoon, voor de gein. Ik sprak
de taal een beetje, maar had verder
helemaal niets over mijn leven verteld. Toen vroeg die handlezer mij
ineens waarom ik niet gewoon met
de mensen hier praatte. ‘Ze vinden
je leuk, ze zijn aardig, praat met ze,
ga het gewoon proberen Janneke.’
Sindsdien ben ik
terug gaan lachen.
En grapjes gaan
maken in het Indonesisch en dat werd
zo gewaardeerd!
Dacht bracht heel
leuke en waardevolle momenten
voort. In die drie jaar dat ik daar gewoond heb, heb ik ontdekt dat de
mensen daar wel om je uiterlijk lachen, maar dat dat niet gemeen bedoeld is. Er kleeft geen oordeel aan
vast zoals hier. Als wij hier iemand
uitlachen is dat wel vaak kwetsend.’

gezeild. Dat leek mij ook wel wat en
toen ik me dat bedacht, liet die gedachte me niet meer los. Nu moet
je weten dat ik nog nooit gezeild
had en altijd knetterzeeziek word,
maar het zaadje was geplant. Eigenlijk was het een vrij spontane actie,
maar ik heb geen moment getwijfeld. Ik ben op zoek gegaan en had
binnen drie dagen
een boot gevonden die van Maleisië naar ZuidAfrika zou gaan. Ik
zat zo in die energie, dat ik helemaal
geen risico’s zag. Mijn ouders waren
natuurlijk hartstikke bezorgd, we
hadden regelmatig contact via Skype, en zij zijn echt wel even van de
leg geweest. Nick, de eigenaar van
de boot, had ik ook nog nooit ontmoet. Ik beloofde mijn ouders dat
ik eerst naar Maleisië zou gaan en
ik er niet aan zou beginnen als het
niet goed voelde. Toen kregen ook
zij er gelukkig een beetje vertrouwen in. In het begin reisden we met
zijn vieren: Nick, een 66-jarige Brit
en de eigenaar van de boot, een Argentijns stel en ik. De man en vrouw
uit Argentinië zijn in Rodrigues van
de boot gegaan, het laatste stuk was
ik alleen met de kapitein. Ik heb me
nooit onveilig gevoeld en het is ook
allemaal prima verlopen. Ik heb alleen in het begin wel gigantisch last
van zeeziekte gehad, soms was ik zo
misselijk dat ik alleen maar op mijn
rug kon liggen, maar je lichaam gaat
uiteindelijk wennen aan die golven.
Die vijf maanden zeilen waren geweldig.’ Janneke straalt als ze eraan
terugdenkt. ‘Dat moment dat we
Zuid-Afrika op zagen doemen, dat
was zo gaaf! Ineens voel je waarvoor
je het gedaan hebt, die trots, die opwinding! Ik stond voorop de boeg
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 ‘Ik wil de wereld
een klein beetje
mooier maken.’

Zeiltocht
Intussen begon het weer te knagen. ‘Op het werk veranderde er
ook het nodige. OAD, de grootste
klant van Asialink, was failliet gegaan en dat zorgde voor veel stress.
Ik vroeg me ernstig af voor wie ik
dit nu allemaal deed. Ik was alleen
maar met mijn werk bezig, terwijl
ik toch zoveel plannen had toen ik
was geëmigreerd. Ik had willen leren surfen en gitaar spelen en zelfs
daar was op dat moment nog niets
van terechtgekomen. Ik wist één
ding zeker: als ik later op mijn sterfbed zou liggen, wilde ik nooit kunnen zeggen dat ik spijt had dat ik bepaalde dingen niet gedaan had. Als
ik iets wilde, moest ik het nu doen!
Ik heb mijn baan opgezegd, ik wilde
het échte leven.
Vijf maanden daarvoor hoorde ik
over een vriendin van een vriendin
die de Atlantische Oceaan over was

nen met ons mee. Dat gevoel van
ultieme vrijheid, vol trots, vol avontuur.’ Janneke stapte in Durban van
de boot en Nick vertrok met nieuwe
crewleden. ‘Ik moest nadenken hoe
ik mijn toekomst wilde insteken. Ik
moest geld verdienen, maar ik had
ook ruimte nodig. Eerst heb ik een
kleine twee maand vrijwilligerswerk
gedaan op een wijnboerderij in
Zuid-Afrika, maar daarna ben ik op
12 december terug naar Nederland
gevlogen, ik had mijn ouders beloofd dat ik met kerst thuis zou zijn.’
Financieel onafhankelijk
Haar vrije leven wil Janneke voorlopig nog niet opgeven. ‘Ik heb superlieve familie en vrienden, maar
ik wil door! Ik wil ontdekken en
beleven. Er zijn nog zoveel dingen die ik wil doen, dat krijg je niet
voor elkaar als je binnen de lijntjes
blijft kleuren. Ik ben financieel onef eerst alleen
afhankelijk. Ik schreef
line reismagareisblogs voor het online
en!’,
zine ‘Ik wil meer reizen!’
maar werk nu ook
als virtual assistent
voor hen en ik ben
onder andere verantwoordelijk voor
de klantenservice.
Dat kan allemaal
online en dus vanaf
elke plek op de wereld waar ik wifi heb.
Ik leef minimalis-tisch en ben locatie-b
onafhankelijk. Ik heb
et
veel ideeën over met
k
welke ingrediënten ik
an
mijn droombaan kan
creëren, maar mijn alm
lergrootste doel is om
met mijn verhalen de
etwereld een klein beeten..
en
je mooier te maken.
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