
‘De natuur 
is een groot 

deel van mijn 
levensgeluk’

Marjolein de Rooij (49) woonde ruim vijf jaar met haar 
man André (51) en kinderen Berend (20), Govert (18) en 
Tooske (16) in Tanzania, waar ze een klein hotel runden 

en safari’s organiseerden. Sinds een jaar wonen ze weer in 
Nederland. Marjolein: ‘Ik mis de chaos en de overweldigende 

natuur. Al probeer ik die in Nederland ook op te zoeken.’ 
TEKST EVELINE RETHMEIER
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k weet nog hoe we in onze studententijd in Delft op een terrasje 

zaten en zo’n oude jeep langs zagen rijden, met een tent op het dak 

en stickers van over de hele wereld erop geplakt. We droomden 

samen weg dat wij dat ook op een dag zouden doen, de wereld 

verkennen. Ik kom uit een reislustige familie en heb altijd een diepe 

nieuwsgierigheid gehad naar andere culturen. Ik dompel me graag 

onder in een totaal andere omgeving. En dat heeft mijn man André 

ook. Naar het buitenland gaan was altijd ons toekomstplan. We 

wilden een avontuurlijk leven leiden.  

Uiteindelijk heeft het nog even geduurd voordat we eraan toegaven. 

We gingen aan het werk, kregen kinderen. Toen onze drie kinderen 

tien, acht en zes waren zijn we in 2011, met een leerplan op zak, 

een halfjaar door Zuidoost-Azië gaan reizen. IPads hadden we 

niet mee, dus ik had een hele bibliotheek aan Pinkeltje-boeken op 

e-readers gezet. Met rugzakken om en reizend met het openbaar 

vervoer hebben we heel Zuidoost-Azië doorkruist. Als je zes 

maanden met elkaar op reis bent, is dat soms heftig. Altijd samen in 

dezelfde hotelkamer, ruzie wie er bij mama en wie bij papa in bed 

mocht. Je zit op elkaars lip. En op reis gaat niets zoals je verwacht, 

maar het was voor ons alle vijf een geweldige ervaring. Toen we 

terugkwamen, voelden we dat we nog niet klaar waren met reizen. 

De conclusie na die zes maanden Azië samen was vooral: dit 

kunnen wij met elkaar.’

 Open blik 
‘Terug in Nederland raakte ik betrokken bij een kindertehuis in 

Tanzania. Het plan ontstond om daar voor langere tijd heen te gaan 

om dingen echt voor elkaar te krijgen en om zo met ons gezin uit te 

proberen of we voor langere tijd in Afrika zouden willen wonen. We 

hebben ons huis in Nederland voor twee jaar onderverhuurd en zijn 

vertrokken. Voor onze kinderen was de overgang het grootst. Van 

hun Nederlandse school gingen ze, dochter met een plooirokje aan 

en de jongens met een stropdas om, naar de internationale school 

waar de kinderen in de pauzes Swahili spraken en alle lessen in het 

Engels waren. Ze hadden het ook echt zwaar in het begin, maar ▶
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ook zij hadden tijdens onze reis door Azië gezien hoe leuk het is 

in een omgeving te zijn waar alles anders is: bussen met kippen op 

het dak, tien mensen op een achterbank waar er maar vijf passen. 

Die verwondering hebben zij gelukkig ook. Het zijn flexibele 

kinderen en ze vonden snel hun draai, maar om als enig blond 

meisje een zwarte klas in te stappen is wennen. Op hun school zat 

alles door elkaar: Aziaten, Afrikanen, moslims, christenen. Mijn 

zoon vierde het Suikerfeest met de familie van een vriendje.  Veel 

lekker eten: voor een puber niets heerlijker dan dat. En ik vraag 

me wel af hoe groot de kans was geweest dat ze in Nederland ooit 

met moslimvrienden het Suikerfeest hadden gevierd. Ik denk dat 

ze met een meer open blik de wereld inkijken. De hokjes waarin 

in Nederland vaak wordt gedacht, zijn opengemaakt en mijn 

kinderen zien mensen voor wie ze zijn. Ik hoop dat ze dat hun hele 

leven vasthouden.’

Vallen en opstaan 
‘Mijn man en ik besloten al snel om een eigen bedrijf op te 

zetten: een kleinschalig hotel dat dicht bij de natuur zou staan 

en vanwaaruit we ecologisch verantwoorde safari’s zouden 

organiseren. In Tanzania gaat niets zoals je verwacht, en niets gaat 

vanzelf. Je hebt een eindeloze trits aan vergunningen nodig en je 

moet zelf maar uitvinden wat je allemaal nodig hebt. En als je iets 

niet goed hebt geregeld krijg je een boete. Denk niet dat je een 

Kamer van Koophandel kunt bellen om te vragen om een lijstje. 

Het is pionieren, vallen, opstaan en weer doorgaan. Afspraken 

maken met lokale instanties: het bestaat niet. Je moet er zelf heen 

en uren wachten in de hoop dat iemand je op een gegeven moment 

te woord wil staan. Dat geeft natuurlijk frustratie, maar ook een 

ongelofelijk gevoel van trots als het na een paar dagen gefixt is.  

We hebben in Tanzania ook veel met corruptie te maken gehad; 

politie die je aanhoudt en altijd weer wat verzint waarvoor je een 

boete krijgt. Een keer gingen ze de schaar van mijn EHBO-kit testen. 

Die was volgens hen dan te bot. Soms zeggen ze dat ze honger ▶

Marjolein: ‘We besloten al 
snel ecologisch verantwoor-

de safari's te organiseren. 
Maar in Tanzania gaat niets 
zoals je verwacht, en niets 

gaat vanzelf.’

‘Onze kinderen vonden snel 
hun draai, maar om als enig 
blond meisje een zwarte klas in 
te stappen is wennen’ 
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‘Na een safari waarin 
je olifanten ziet 

trekken, loop je ook 
anders door de 

Nederlandse bossen’ 
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hebben. Ik maakte soms een grapje terug. Dat de agent toch wel 

een te grote buik had en dat dat met die honger wel mee zou vallen. 

Soms ontkom je er niet aan om een klein bedrag te betalen. Het 

werkt daar zo. Het is een soort spel. Ik dacht weleens: gebruikten 

ze hier deze creativiteit maar eens om het land vooruit te helpen. 

Mijn man en ik gaan uit van het goede in de mens. We hebben 

nooit camera’s in het hotel willen ophangen. Dat past niet bij ons. 

Ik word liever een keertje bestolen dan dat ik met mijn neus boven 

op de camerabeelden zit. En we zijn heus weleens teleurgesteld. We 

zijn ook weleens belazerd, vooral door de overheid, en bestolen. Ik 

weet nog dat bij een stoplicht mijn mobiele telefoon uit mijn handen 

werd getrokken. Ik vertelde het aan onze dada thuis, Mary, en zij 

was zo ontzet, zo boos dat iemand van haar mensen dit had kunnen 

doen. Haar verbolgenheid compenseerde voor mij ruimschoots de 

irritatie die ik voelde dat ik mijn telefoon kwijt was.’  

Never a dull moment 
‘We bleken naast echtgenoten zijn ook goed te kunnen samenwerken 

en allebei ook goed tegen de onvoorspelbaarheid te kunnen. De 

ene dag springt er een aap tegen de transformator en zit je zonder 

elektriciteit. De dag erna hakt de boze buurman de waterleiding 

door omdat ik zijn geiten van ons terrein heb weggejaagd. En 

de dag daarna worden de kinderen door de politie aangehouden 

op weg naar school omdat de jongen die ze naar school brengt  

’s ochtends al dronken blijkt te zijn. Het is in elk geval nooit saai 

en voorspelbaar. 

Alle avonden brachten we samen met het gezin door. Om halfzes 

kwamen de kinderen thuis en om zes uur is het donker. Dan doe 

je meestal niets meer. Avond aan avond speelden we met z’n vijven 

spelletjes en keken we Netflix. Ik denk dat we in vijf jaar misschien 

tien keer niet met z’n vijven hebben gegeten. Dat heeft er misschien 

ook voor gezorgd dat toen mijn zoon in 2019 in Nederland ging 

studeren ik mij echt onthand voelde. We hadden zo lang op elkaars 

lip gezeten, dat die afstand veel te groot voelde. We zijn uiteindelijk 

een paar maanden later teruggegaan, vorig jaar tijdens de eerste 
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‘Mijn man en ik gaan uit  
van het goede in de mens.  
We hebben nooit camera’s  
willen ophangen’
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lockdown. Van ons gezin heb ik het meest moeten wennen om weer 

in Nederland te wonen. Ik mis de chaos, het onverwachte, avontuur 

en die overweldigende natuur. Al probeer ik die in Nederland ook 

zo veel mogelijk op te zoeken. Bijna elke ochtend loop ik door de 

duinen en probeer ik te ontwaren welke vogels ik hoor. Ik luister 

naar wind door de bomen, de onverwachte geluiden vanuit het 

bladerdek op de grond. Die liefde voor de natuur ontwikkel je 

in Afrika meer dan waar dan ook, en die neem je mee. Dat merk 

ik ook aan vrienden die ons zijn komen opzoeken. Na een safari 

waarin je olifanten ziet trekken, loop je ook anders door de 

Nederlandse bossen.’

Ooievaars en koolmeesjes 
‘Corona hakt er flink in bij ons hotel en safaribedrijf. We zijn 

afhankelijk van internationale reizigers. We hebben in Tanzania 

veertien mensen op de payrol en die hebben we het afgelopen jaar 

doorbetaald. Ik ben gelukkig geen doemdenker. Wij redden ons 

wel. De wereld zal weer opengaan. Ik schrijf nu columns, artikelen 

en ben bezig met een boek over ons leven in Tanzania. Ons idee is 

nog steeds om een hybride bestaan op te bouwen tussen Tanzania 

en Nederland. Overwinteren in Tanzania, net als de ooievaars die 

je hier nu in Nederland ziet.  

Maar ik zie ook de andere kant van corona. Deze pandemie brengt 

onze wereld ook terug naar de basis, bij het besef dat er maar één 

wereld is en dat alles met elkaar is verbonden. De natuur is niet iets 

wat los van de mensen staat: wij zijn de natuur. De natuur is een 

groot deel van mijn levensgeluk. Als ik nu in de duinen loop en ik 

zie een damhert of een specht, dan is dat magisch. Alles staat even 

stil. Ik denk dat mensen onderschatten hoeveel de natuur ons kan 

geven. Geluk kan echt in een koolmeesje zitten.’ ■

Over haar leven in Tanzania en daarna schrijft Marjolein de Rooij op 

marjoleinderooij.nl. Meer weten over haar bedrijf in Tanzania? Kijk 

dan op goodsafari.nl

’Het idee is om voortaan te 
overwinteren in Tanzania, 
net als de ooievaars die je nu 
in Nederland ziet’
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