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Hoe vaak ik dat niet heb 
gehoord het afgelopen 
anderhalf jaar! “Je bent 
toch niet meer één van 
de jongste hè …” is er ook zo één. 
Waarom mensen dat tegen me zeiden? 
Omdat ik op mijn 59ste mijn hele leven 
op z’n kop zette. En flink ook: ik gaf 
huis en haard op en werd een 
“Menopause Nomad”.

Zat ik in een verlate midlifecrisis? Hadden 
de opvliegers mijn hersencellen weg-
gebrand? Wat was er in ’s hemelsnaam 
met me aan de hand want laten we eerlijk 
zijn: een “normaal” mens doet zoiets niet. 

Er was inderdaad iets met me aan de hand, 
maar het had niets met de overgang te 
maken. Wel met verliefdheidshormonen. 
Die had ik sowieso niet meer verwacht 
want ik werd altijd verliefd op mannen 
die ik al jaren kende en die mannen waren 
op. Dacht ik. Maar ik bleek er toch nog 
één “over” te hebben: Nic, een rasechte 
Afrikaner die in Zuid-Afrika woont. 

Hij belde me op en we hebben pas na 
5 maanden neergelegd. Want toen ging 
ik naar Zuid-Afrika om uit te zoeken of 
het wat kon worden. Ik bleef 8 weken in 
plaats van de geplande 3, dus het zat wel 
goed. Toen ik terugkwam voelde ik me 
volkomen ontheemd en wist ik niet eens 
meer waar de blikopener lag.

Wanneer ik het programma All You Need 
Is Love keek riep ik altijd, snotterend 
van de emotie, dat ik niet snapte hoe die 
mensen dat toch volhielden, zo’n liefde 
op afstand. En nu was ik ineens zelf zo’n 
mens. 

Om bij elkaar te kunnen zijn moet je 
allereerst zorgen dat je geld verdient met 
werk wat je overal kunt uitvoeren. Want 
anders kun je geen tickets kopen. Verder 
heb je een oppas voor je huis nodig die 
de post sorteert en het gras maait; je wilt 
immers geen gezever met de buren. Ik 
vond het best moeilijk om steeds een 
beroep op mensen te moeten doen. Ook 
kreeg ik er de kriebels van dat ik alsmaar 

huur betaalde voor een huis waar ik maar 
de helft van de tijd woonde. Er moest toch 
een alternatief zijn?

Dat was er inderdaad: oppassen op 
andermans huizen en huisdieren. Ik 
schreef me in op een speciale website en 
de aanvragen kwamen direct binnen. Voor 
ik het wist was ik anderhalf jaar onder de 
pannen. Ik trok de stoute schoenen aan, 
zegde mijn huur op en ruimde het huis 
leeg. Voortaan zou ik met twee koffers en 
een “kantoortas” van A naar B reizen. 

Was dat een wild plan? Volgens de 
mensen om me heen wel. Wat als Nic het 
uitmaakt? Als je geen oppasadres vindt? 
Als iemand op het laatste moment afzegt? 
En wat doe je met jouw handtassen en 
schoenen? Ja, dat klinkt misschien vreemd 
maar daar hadden ze toch wel een punt. Ik 
koos een paar echte favorieten uit en de 
rest gaf ik weg. Met bloedend hart. 

Gek genoeg heb ik er daarna nooit meer 
over nagedacht. Net zomin als over die 

andere spullen die ik niet meer had. Geen 
bezit betekent vooral: geen ballast. Ik 
voelde me zo vrij toen ik mijn huisdeur-
sleutel inleverde en naar mijn oppasadres 
reed. Geen zorgen meer over vaste lasten 

of buren die met een nagelschaar “hun” 
kant van de heg bijhielden.

Spijt gehad van mijn beslissingen? Geen 
moment. Ondanks het feit dat het best 

wel eens tegenviel of er iets onvoorziens 
gebeurde. Ik ben erachter gekomen dat ik 
heel goed kan improviseren en dat er altijd 
een oplossing komt. En dat je steun krijgt 
uit onverwachte hoeken. Er zijn echt hele 
lieve mensen op deze wereld. 

Mensen zien me nu ineens als “expert” 
en vertellen me dat zij ook wel iets 
zouden willen veranderen maar dat dat 
waarschijnlijk toch niet lukt. Dus ze laten 
het dan maar zo. Ik raad hen altijd aan 
om heel goed na te denken over wat ze 
nu eigenlijk willen bereiken. Zodra je 
einddoel heel specifiek is kun je namelijk 
beter inschatten welke stappen je moet 
nemen om er te komen. Vervolgens haal je 
diep adem en neem je die eerste stap. En 
bedenk daarbij: niets is voor eeuwig en je 
kunt er altijd weer mee ophouden. 

Wilma Vervoort is schrijver en “zwerft” 
over de wereld. Binnenkort verschijnt 
haar boek In And Out Of Africa waarin ze 
uitlegt hoe zij, ondanks haar leeftijd, haar 
leven grondig heeft aangepakt. Ze geeft 
tips en tricks en deelt haar vaak hilarische 
ervaringen. 

www.facebook.com/
InAndOutOfAfricaWilmaVervoort

Daar ben je toch veel te oud voor! 


