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Passie

gaat uoor poen
Jarenlang goed verdiend, maar
totaal bored-out door je baan? Tijd
voor een nieuwe roeping. Want de
koffiedikkijkers roepen het al jaren:
passie is het nieuwe geldl
d o o't" Íl€al,
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aar zit je dan, in
je huis vol Droog
Design en Piet
Hein Eek-meubilair. Met je vette bankrekening
en uitpuilende inloopkast. Je
hebt alles wat je hartie begeert
- maar het knaagt. Het zijn
spullen, mooie spullen. Maar
ze verbergen een leegte die
steeds holler begint te klinken.
ls dit het dan, 'geslaagd zijn'
in het leven? 'lk was op mijn
dertigste directeur Strategie
van een reclamebureau. Mijn
toenmalige man was directeur
Creatie. We waren superverwend en woonden in HaarlemZuid. Tussen mensen die ook
superverwend waren. We reden allemaal in een Volvo. We

hadden allemaal superverwende kinderen die we vervoerden
in een bakfiets. En die zouden
later allemaal gaan hockeyen
en naar het Stedelijk Gymnasium. Het benauwde me,'zegt
Lidewij van Wilgen (46). 'Het

raakte erdoor gegrepen. ïerwijl hij het domein als iets voor
'erbij' zag, wilde zij er alles van
weten, alles. En dus gooide ze
haar leven om, in 2001. Hij niet.
Zij bleef wonen in de heuvels
achter het Zuid-Franse Béziers,
met een baby plus twee kleine
kinderen, in een huis dat een
ruïne was. Ze ging naar school
en leerde tussen de Franse
boerenjongens haar eigen wijn
maken: Mas des Dames.'Het
was zes jaar verschrikkelijk
afzien in mijn eentje. De kinderen hebben me op de been
gehouden, voor hen moest ik
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Je passie achterna, vrouwen
doen het, of het nou crisis
is of niet. Na een oproep op
Twitter regende het reacties
van vrouwen die hun leven
hebben omgegooid. Zoals

ooit kandidaat-notaris Marieke
Dekker (40), die het veilige

familiebedrijf van haar vader
verruilde voor een onzekere
toekomst als VVD-Europarlementarlër in Brussel. Of milieuambtenaar Sylvia Rave, die zich
omschoolt tot verpleegkundige
en daarover blogt. Voormalig
consultant Sigrid Boelens
maakt nu'inspiratietaarten' en
fiscalist Leonie Verheul is hard
op weg om'oervoeding'in de
markt te zetten.
Janneke Jager (35) werkte
parttime als gemeenteambtenaar in Zeist, maar besloot
een halfjaar geleden definitief
te kiezen voor haar'roeping'
in het leven: theater maken.

positief blijven.'
En nu? Ze lacht: 'Mijn wijn

wordt geschonken in driesterrenrestaurants, in Londen,
China en San Francisco. lk
heb de fijnste relatie ooit. Mijn
drie meisjes zijn heel erg leuk
geworden.' Geen denken aan

was een soort ClubMed-gevoel.

dat ze ooit nog terugkomt naar
Nederland en het snelle geld.
'Kleding blijft mijn zwakke
plek, maar ik hoef niet meer

ledereen doet hetzelfde, alles

elke drie iaar nieuwe meubels

ligt vast.'

of een nieuwe keuken. En op
vakantie hoef ik ook niet. lk
reis de hele wereld over voor
mijn werk en ik woon op een
fantastische plek. lk moet nog
altijd heel hard werken, maar
ik leef nu mijn eigen leven en ik
ben idioot gelukkiq.'

Lidewij en haar ex-man hadden te veel geld. En wat doen
mensen met te veel geld? Ze
kopen een chambre d'hótes.
Ze kopen een olijfboomgaard.
Of ze kopen een wijndomein.
Lidewij koos voor de wijn en

zoek
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mezelf, lef, een stimulerende
omgeving, doorzettingsvermogen en de overtuiging dat dit
is wat ik écht wil. lk hoop dat ik
over vijf jaar de nieuwe Claudia
de Breij ben. Zij is mijn grote
voorbeeld.'
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Vooralcultuur

je eigenleaen

en eerliike
productenzijn
populair

Vooral cultuur en eerlijke producten zijn populaire nieuwe
bestemmingen, twee dingen
die voor het snelle geld vaak

niet heel interessant zijn.
Toevallig?'We lopen misschien
wel tegen de grenzen van onze
groei aan,' zegt Jan Jonker,
hoogleraar Duurzaam Ondernemerschap aan de Radboud
Als klein meisje maakte ze al
muziek, als student zong ze
en deed aan amateurtheater.
'Van huis uit was studeren
vanzelfsprekend, dus dat deed
ik braaf.' Op zondag ging het
gezin op bezoek bij oma, die
steeds hetzelfde levensverhaal
vertelde. 'Drie jaar geleden

stierf ze. Terwijl haar verhaal
me tijdens haar leven de neus
uit kwam, realiseerde ik me
toen dat ik het nooit meer
zou horen. lk besloot er een
voorstelling van te maken.'
Met die voorstelling, Afgelikte
Boterham, haalde ze in 2011
de finale van het Utrechts
Cabaret Festival, en dit jaar
won ze zelfs de Publieksprijs.
'lk dacht na die eerste show
dat ik mijn theater-ei wel had
gelegd, maar het kwartje
viel: ik deed eindelijk waar ik
gelukkig van werd.' Janneke
ging naast haar deeltijdbaan
theater maken, maar dat beviel
niet. 'lk deed twee dingen half.
Eind vorig jaar besloot ik mijn
hart te volgen. Theater is een
onzekere business, het is nog
crisis ook, dus ik heb de onhandigste keuze gemaakt die er is.
Maar dit is wat ik moet doen.
lk verdien er nauwelijks een
droge boterham mee, maar ik
ben gelukkig. Dat geld komt
wel.' Waarom?'Door geloof in
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Universiteit Nijmegen.'Het besef dat er iets aan de hand kan
zijn, vergroot het draagvlak om
dingen anders te gaan doen.'
Volgens sociaal psycholoog
en geluksonderzoeker Michiel
Hobbelt (d u u rza

a
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maken'intrinsieke waarden'
veel gelukkiger dan een
materialistische instelling.'Van
geld, imago en populariteit
word je niet gelukkig. Van
persoonlijke groei, relaties en
gemeenschapszin wel. Mensen
die doen waar ze zin in hebben voelen zich autonoom.
Hoe nieer je zelf kunt bepalen
wat je doet, hoe gelukkiger je
bent. Daar kunnen geen dure,
mooie spullen tegenop. Spullen
kunnen je blij maken, maar dat
duurt slechts even. Relaties
met mensen zijn onuitputtelijk,
daaruit haai je steeds opnieuw
bevrediging,' zegt hij.
'Als regisseur van je eigen
leven ben je duizend keer rijker
dan de rijkste knecht die naar
de pijpen van zijn baas moet
dansen,' bevestigt onderzoeker
en trainer Jeanine Schreurs van
Stichting Ll FT-Budgetkringen.
'Bovendien merken mensen
vaak dat leven met minder geld
niet zo erg is als het lijkt.'
Dat klopt, zegt Carolien Oosterhoff (46). Ze rekende ooit
365 euro per uur en verdient

d".rrï51

",#*ffiy
,ffi ffil'*w
ld$ffil,

**w#i

cnfií

mJ

nu stukken minder. 'Maar ik

ben veel gelukkiger.' Carolien

werkte tot 2009 als corporate
consultant bij Krauthammer
lnternational. !e wordt ingevlogen om op de werkvloer
dingen op te lossen die de
eigen personeelsafdeling niet
durft aan te pakken. Je traint
mensen in nieuwe vaardigheden, daarna lopen zij tegen
hun oude management aan als
ze iets willen veranderen, en
uiteindelijk gebeurt er niets. lk

vond het zinloos.' Sinds vorig
jaar doet ze alleen nog maar
waar ze 'echt gelukkig'van
wordt: levensdocumentaires
maken. 'lk leg het levensverhaal van mensen vast en vind

dat heel betekenisvol. Die
managementtrainingen ga ik
nooit meer geven.'

-Luxe went,
chagrijnniet
Vrouwen die afscheid nemen
van hun oude werk doen
dat meestal omdat het'over
niks' gin9. 'lk moest dingen
verkopen, dat was het dan'
en 'Uiteindelijk draaide alles
om geld en niet om mensen',
zeggen ze. Met geld konden ze

plezierige dingen kopen, maar

aan troep krijgt aangesmeerd!

ze werkten liever met plezier.

lk wilde voor haar echt gezond

Aan luxe raak je gewend, aan
chagrijn niet. Wie haar hart
volgt in haar werk, beleeft
dat werk heel anders, zegt

eten en spullen zonder gif.
Zo ben ik erin gerold.' Haar
handel loopt goed.'We kunnen
er samen van leven, we gaan
tweemaal per jaar op vakantie.
Verder geven we weinig geld
uit, daar hebben we geen tijd
voor.'Wie geen geld heeft om

Manon Gagic (37).Ze verkoopt
via internet ecologische babyen kinderspullen. Manon is
van origine jurist en werkte
in de fusie- en overnamewereld. Ze had alles, maar'het
voelde leeg'. Ze kwam in de
ecologische business terecht
toen ze zwanger was van haar
dochter Lana. 'Wat je dan niet
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Als regisseurvan
je eigen levenben
je pas echt riik

de overstap te maken moet
creatief zÍjn. Zoals llse van Kollenburg, die haar theatervoorstellingen financiert met de
website Sponso ree n m i nuut. n l,
waar bedrijven voor 50, 150 of
300 euro één minuut van haar
voorstelling kunnen sponsoren.
De deal: ze krijgen er reclame
en naamsbekendheid voor
terug.
Niemand zit op jou te wachten
Het roer omgooien begint met
praten over je plannen, zegt
lifecoach Astrid Koelewijn
(l ifecoach.nl).'De steun van

je partner en kinderen heb je
hard nodig. ïoon je omgeving
je enthousiasme, maar ook je

twijfels. Vraag om feedback.
Zorg voor een goede voorbereiding. Maak een moodboard,
zodat letterlijk zichtbaar wordt
wat je wilt bereiken. Het zal
niet vanzelf gaan. Je leven

omgooien betekent keihard
werken, tegenvallers incasseren en je niet uit het veld laten
slaan.' En bedenk dat niemand
op jou zit te wachten, zegt ze.
Je moet jezelf zichtbaar maken. 'Voor vrouwen is dat extra
lastig, omdat ze vaak lijden
aan het lievemeisjessyndroom,'
waarschuwt Astrid.'Bedenk
dan dat brave meisjes in de
hemel komen, maar brutale

overal.',iri*Meer weten oveÍ deze vrouwen?
Sigrid Boelens: inspiratietaart.nl,
Marieke Dekker: @FltjDekker, Manon
Gagic: Greenjump.nl, Janneke Jager:
iannekejager.nl, Carolien Oosterhoff : levensdocumentaire.nl, Sylvia
Rave: sylviarave.blogspot.nl, Leonie
Verheul: leogoespaleo.nl, Lidewij vên
Wilsen: masdesdames.fr.
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