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Waarom de wereld overvliegen als je ook lekker thuis kunt 
blijven om te relaxen, te genieten van je tuin of wat werk in 
te halen? Deze thuisblijvers zijn maar wat blij dat ze deze 
zomer geen vakantiestress hebben.
tekst SARA MADOU fotografie SANDER BOER
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KATJA STARING (43) heeft een tuin van 
4000 m2, waarin ze de hele dag zoet is.
“Ik woon hier nu anderhalf jaar, in Drenthe, 
en heb er nog geen seconde spijt van gehad. 
Voorheen woonden we in de Randstad: ook 
met een tuin, maar die was zo’n honderd keer 
kleiner! Hier hebben we meer buitenleven en 
groen, wat mij ook een groter gevoel van  
vrijheid geeft. Er zijn hier veel lekkere  
hoekjes om te zitten, ik zie écht niet waarom 
we nog weg zouden moeten. Vakantie is  
overbodig geworden nu we dit eigen paradijs 
hebben. Een weide, graslandje, siertuin, 
moestuin, beukenhaag, vijver: er is ontzettend 
veel afwisseling en altijd wat te zien.  
Daardoor voelt het alsof ik op excursie kan 
in mijn eigen tuin. Ik ben elke dag buiten, 
zeker in de zomer. Dat is gelukkig niet alleen 
hard werk zoals spitten, hoor. Ook plantjes 
verzetten, dahlia’s plukken, even in de zon 
zitten en genieten van hoe het eruitziet, met 
een lekker drankje erbij. Dan hoef ik helemaal 
nergens meer het vliegtuig voor te pakken!  
Als we in het verleden op vakantie gingen, was 

dat ook altijd in de natuur. Wandelen of  
fietsen in de bergen bijvoorbeeld. En toen ik 
op huwelijksreis ging, was dat een rondje  
Denemarken op de fiets.” 

IN EEN HANGMAT
 “Tuinieren vind ik het leukste wat er is. Ik heb 
er zelfs een boek over geschreven, Avontuur-
lijk Tuinieren. Het is natuurlijk ook veel werk, 
maar dat vind ik heerlijk om te doen. De truc 
met zo’n enorme tuin is groter leren denken. 
Eerder in bomen dan in plantjes.  
Wat ik iedereen kan aanraden: op excursie in 
je eigen tuin. Dat kan altijd, hoe klein je tuin 
ook is. Sta eens heel vroeg op om de tuin in 
ander licht te zien, verplaats je tuinmeubels 
voor een nieuw uitzicht, of overnacht er in een 
tentje. Ook leuk: een zomer lang elke dag een 
foto maken van dezelfde boom of plant. In 
onze tuin ben ik bezig met het opknappen van 
een schuurtje. Daar ga ik hopelijk veel tijd 
doorbrengen, relaxend in een hangmat in de 
zon. Als het maar niet té zonnig wordt, want 
dat is weer niet goed voor de planten!”    

BLIJVEN WAAR JE BENT

DE BESTE STAYCATION
1  VERWEN JEZELF. Sla  

lekkere drankjes in die je nor-
maal niet zo snel in huis haalt, 
koop luxebroodjes voor het  
ontbijt en gun jezelf een nieuwe 
zomer-outfit.

2  KOM IN VAKANTIEMODUS. 
Dus niet stiekem je laptop  
pakken om nog werk te doen. 
Extra slim is het om collega’s 

niet te vertellen dat je thuis 
bent, want dan is er een kans dat  
ze je blijven lastigvallen. Ga je 
voor een solo-staycation? Hou 
het dan ook stil voor je vrienden 
en familie. 

3  PLAN, MAAR MET MATE. 
Niks mis met een stapel boeken 
klaarleggen, waar je afgelopen 
jaar niet aan toe kwam, of My 

List op Netflix uit te spelen. Maar 
probeer je tijd niet té veel vol te 
plannen en zorg dat er genoeg 
momenten zijn om te niksen.

4  VERZAMEL SOUVENIRS. 
Want ook je staycation heeft 
mooie herinneringen! Bewaar 
die brochure van dat nieuwe  
restaurant, of maak een fotoboek 
van deze zomer.

5  KIES EEN THEMA. Wil je 
toerist in eigen woonplaats  
spelen en eindelijk dat museum 
bezoeken? De zomer gebruiken 
om een nieuwe sport onder de 
knie te krijgen? Of misschien 
vind je het wel leuk om je huis 
om te toveren tot een klein  
Ibiza, met een lounge-area vol 
kussens in de tuin. 

Blijf jij ook thuis deze zomer? Zo kweek 
je een vakantiegevoel in Gran Balconia. 
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dat het goed gaat. Gelukkig sturen ze af en toe 
updates. En daarna kan ik het ook grotendeels 
loslaten en genieten van mijn vrije dagen.”

DAGJE NAAR HET BOS
“We gaan dus ook echt wel regelmatig weg, 
maar eigenlijk is een paar dagen vakantie de 
moeite van al het regelwerk niet waard. 
Meestal hebben we een oppas in huis, die 
zorgt voor de katten en konijnen. De honden 
gaan alle drie naar een andere oppas. Dat 
betekent dus dat we vier oppassen moeten 
regelen. Inmiddels hebben we fijne mensen 
hiervoor, zoals onze ouders en goede 
vrienden, maar die moeten natuurlijk ook 
maar net tijd hebben. En gaan we een week of 
twee, dan is dat best veel om te vragen van  
iemand. Met al dat puzzelwerk moet je wel 
écht graag op vakantie willen. Onze laatste 
vakantie was een soort militaire ope ratie. 
Deze zomer gaan we dan ook niet, behalve 
misschien een paar dagen Texel mét de  
honden. Of een dagje naar het bos. Daar vin-
den de honden het zelf ook zo leuk. Dat voelt 
echt als een minivakantie.”

ANNA KRIJGER (34) en Derk gaan niet 
op vakantie, want dat is wel heel veel gedoe 
met een dierenschare van drie honden, drie 
katten en twee konijnen. 
Anna: “We hebben een paar jaar in Jeruzalem 
gewoond, daar zijn we begonnen met het  
‘verzamelen’ van dieren. Toen we weer terug 
naar Nederland gingen, namen we twee  
honden en drie katten mee. In Nederland 
hebben we nog een paar dieren uit het asiel 
gehaald. Sommige dieren zijn een beetje  
zielig; een van onze katten is blind, een van de 
honden heeft maar drie pootjes. Inmiddels is 
het een behoorlijk vol huis geworden. Heel 
gezellig, maar soms best een gedoe. Als  
freelancer ben ik flexibel, wat handig is met de 
zorg voor de dieren. Maar een hele dag allebei 
niet thuis zijn, is al lastig met de honden die 
natuurlijk uitgelaten moeten worden. 
Als we weggaan, vind ik dat in het begin ook 
altijd lastig. Een van de honden vindt het  
bijvoorbeeld verschrikkelijk om gescheiden te 
worden van de rest, die zit dan echt niet lekker 
in haar vel en eet slecht. Dus dan maak ik me 
zorgen totdat ik van de oppas in kwestie hoor 

RAYMOND ZACHARIASSE (49) 
gebruikt zijn zomer om te schrijven én 
klanten te werven voor zijn uitgeverij.
“Ik behoor tot de zogenaamde groep ‘arme 
werkenden’. Mijn uitgeverij in kinderboeken 
is onvoldoende om het financieel te kunnen 
redden. Daarom maak ik ook op verzoek  
boeken voor anderen en ik schrijf zelf. Met al 
die dingen samen red ik het net, maar het is 
geen vetpot. Daarom wil ik mijn zomer  
gebruiken om ergens in een hutje op de hei te 
zitten en flink te werken. Zonder afleiding van 
mijn gezin. Vroeger zat ik in de IT, maar toen 
ik mijn baan kwijtraakte, belandde ik in de 
bijstand. Ik gebruikte die vervelende periode 
om goed na te denken over wat me nou echt 
blij maakte, en dat was grafisch vormgeven, 
dus daar ben ik mee aan de slag gegaan. Als ik 
de hele dag heb gewerkt aan een boek, levert 
dat aan het einde van de dag wel hoofdpijn op 
van de inspanning. Maar omdat ik het 
zo graag doe, voelt het toch minder als werk. 
Daarom vind ik het totaal niet erg om deze  
zomer door te werken. Ergens aan het strand, 
in de buurt van mijn ouders die in Vlissingen 
wonen, of in dat hutje. In de natuur of aan  
zee gaat het werken een stuk sneller. Ik heb  
er ook echt zin in. Tussendoor ga ik wel nog 
wat ontspannende momenten inplannen.  
Wandelen, fotograferen. Op die relaxte  
momenten krijg ik de beste ideeën.” 

ARME ZZP’ER
“Een project waarmee ik me deze zomer  
sowieso wil bezighouden, is een boek maken 
over armoede onder zzp’ers zoals ik. Tips,  
adviezen en ervaringsverhalen verzamelen in 
een boekje, daar hebben andere mensen  
misschien ook wat aan. Ik ben getrouwd en we 
hebben een dochter van zesenhalf. Mijn 
vrouw werkt fulltime en ik haal mijn dochter 
elke dag om kwart over twee op; daarna is het 
lastig om nog iets gedaan te krijgen. Maar  
vakantie hoeft voor mij sowieso niet echt. 
Mijn vrouw is van Chinese afkomst en als we 
weggaan, is het meestal naar China. Ik ben nu 
al een paar keer geweest, maar spreek geen 
Chinees, dus dat voelt dan meer als een  
werkvakantie voor mij dan wat ik nu doe! Wat 
ik vanwege mijn liefde voor films nwel graag 
wil, is naar Hollywood. Eerst deze zomer hard 
werken, dan misschien volgend jaar!”  ●

‘ALS WE WEG 
WILLEN GAAN, 

MOETEN WE 
VIER OPPASSEN 

REGELEN’

‘NAAR CHINA 
GAAN VOELT ALS 
HARD WERKEN’


