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Uit de ratrace
Van een reis over de wereld
naar een reis in jezelf

Paula Bange (31) groeide de eerste vier jaar van haar leven op in Zuid-Afrika. Met
haar Nederlandse vader en Zuid-Afrikaanse moeder emigreerde ze daarna naar
Nederland. Daar verhuisde het gezin nog een paar keer binnen Nederland tot ze
uiteindelijk settelden in Drenthe: “Vanwege deze achtergrond heb ik me als kind altijd
een beetje anders gevoeld. Afrikaans lijkt op Nederlands maar het is zeker niet
hetzelfde. Je houdt er een gek accent aan over en blijft dat meisje uit het buitenland. Als
kind wil je er graag bij horen, dat is denk ik onderdeel van het proces van mens zijn. Al
jong merkte ik dat ik dingetjes anders deed. Ik wilde bijvoorbeeld juist de kinderen leren
kennen die niet bij het populaire groepje hoorde.”

WHAT'S YOUR STORY

“Voor wie doe ik het eigenlijk?”
Ze studeerde al af op haar 21ste en ging in 2009 de arbeidsmarkt op, toen de crisis
gaan de was: “Ik heb daardoor een hele rare start gehad en ben vier keer werkeloos
geraakt. Ik had de energie van een jonge hond. Ik had er zin in, wilde laten zien wat ik
kan. Ook was ik best trots dat ik op zo’n jonge leeftijd al zoveel had bereikt. Maar ik
merkte al gauw dat andere mensen dat niet zo zagen omdat ze keken naar ‘je bent nog
maar 21’. Ik dacht, dat zegt toch niets over wie ik ben, over mijn kennis en kunde? In
2017 zat ik eindelijk in een steady positie, wat ik altijd wilde, en toen voelde het niet oké.
Na zoveel jaren zwoegen om continu maar een toffe baan binnen te halen, vechten om
deze te behouden en om mijn kop boven water te houden, vroeg ik me af: Voor wie doe
ik het eigenlijk? Ik was niet tevreden en het maakte me niet gelukkig. Ik had zo lang
gevochten om hier te komen en toen was het niet zoals ik had verwacht.”
Ze nam ontslag, verkocht haar huis en ging 1,5 jaar lang, samen met haar vriend,
op wereldreis. Door de jaren heen had Paula al een grote passie voor reizen
ontwikkeld. Als jong meisje hield ze van de vakanties en de natuur. Haar opa
woonde in Indië, haar oma hield van reizen. Haar vader emigreerde naar ZuidAfrika en ook haar broertje woonde op verschillende plekken in het buitenland.
Ook haar andere grootouders waren naar het buitenland geëmigreerd: Het reizen
werd met de paplepel ingegoten: “Ik dacht: stik d’r in. Ik ga nu een keertje doen waar
ík enorm blij van word. Mijn vriend wist van mijn wens maar hij is wat minder radicaal
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en eigenwijs. Bovendien had hij al lange tijd een vaste baan dus het loslaten van deze
zekerheid was voor hem een grotere stap. Ik gaf hem tijd om over het idee na te denken
en uiteindelijk kwam hij van de ene op de andere dag naar me toe. Hij zei: “Ik ga elke
dag naar mijn werk. Dat is wat ik doe. Maar ik ontwikkel me niet en we weten niet hoe
de toekomst er uit ziet. Pensioen? Geen
idee hoe dat in de toekomst zal zijn.
Waarom wachten we op iets waar we
naar toe willen werken als we het ook
nu kunnen realiseren?” Dat was de
opening die ik nodig had. Ik dacht: Ik
doe

dit

voor

mij,

voor

ons.

Who

cares wat de rest er van vindt.”

“Ik kreeg door dat we
allemaal zó bezig zijn
met verwachtingen
van elkaar.”
De

knoop

werd

doorgehakt.

Ze

zegden hun baan op en verkochten
hun huis: “Heel veel mensen vonden
dat ontzettend dom en raar. Wat als we
terug wilden komen? Wij zagen dat als
zorgen voor later. We hadden geen zin
om verantwoordelijk te zijn voor een
huis in Nederland. Dan sta je met een
been in Nederland en met een been in
de

wereldreis.

Dat

zou

ons

tegenhouden terwijl we juist wilden
losbreken. We gingen naar de landen die we wilden zien. IJsland, Canada, Zuid-Afrika
onder andere. Niet de goedkoopste landen maar wij dachten: F*ck it, we will make it
happen.”
Ze kwamen los van het bekende en daarmee werd bij Paula een heel proces in
gang gezet: “Ik begon me langzamerhand te realiseren dat de westerse maatschappij
ons zo heeft aangeleerd om in een bepaald patroon te leven en denken. Daardoor
vergat ik te luisteren naar wat ik als individu voelde. Ik heb tijdens de reis op de meest
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bizarre momenten herinneringen op zien poppen in mijn hoofd, waar ik al heel lang niet
aan had gedacht en zonder dat daar aanleiding voor was. Ik vond dat zo bijzonder. Over
wat voor gekke broeken ik droeg als kind bijvoorbeeld maar ook over dingen die
gebeurd waren op de middelbare school die ik had verdrongen. Ik kreeg door dat we
allemaal zó bezig zijn met verwachtingen van elkaar. Hoe doe ik het goed, hoe betaal ik
al mijn rekeningen, ga zo maar door. We geven elkaar niet de rust en de ruimte, vooral
ook de mentale ruimte, om dingen te verwerken. Even te mogen zijn.”

“Het is een mooie emotie en tegelijkertijd
zit er ook verdriet onder.”
Geëmotioneerd: “We hebben allemaal

plek.

zo het gevoel uniek te moeten zijn. Maar

tegelijkertijd zit er ook verdriet onder. Ik

je bent zoals je bent. Daarmee ben je al

realiseer me nu dat het werkloos raken

uniek. Je mag gewoon zijn. Ik heb altijd

en vervolgens me steeds weer willen

dingen anders willen doen, me willen

bewijzen, kwam vanuit dat ik het voor

bewijzen. Ik kom er nu achter dat ik

een ander goed wilde doen in plaats van

eigenlijk

voor mijzelf.”

heel

veel

van

mijzelf

heb

Het

is

een

mooie

proces

en

ontnomen. Door altijd maar te willen
voldoen aan wat de maatschappij van mij

Heel jong maakte ze al beslissingen op

verwacht. Ik ben heel erg bezig met dit

haar gevoel. Na het VWO niet naar de

proces de laatste tijd, het zit diep maar

universiteit gaan maar naar het HBO,

daardoor valt ook steeds meer op z’n

was een keuze die haar goed deed
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bijvoorbeeld: “Gaandeweg ben ik het

moet er op vertrouwen dat dit soort

verloren

te

dingen goed komen en niet alleen maar

eigen

denken ‘wat als’. Wij durfden een keuze

authenticiteit gevoeld maar de erkenning

te maken op basis van wat wij voelden

daarvoor

lang

dat goed was. De wereld is niet zwart/wit.

ontnomen. Ik dacht dat anderen mij dan

Het is in geuren, het is in kleuren, het is

niet zouden accepteren. Daardoor ben ik

in regenbogen. Als jij iets heel graag wil,

een pad gaan volgen dat te ver van mij

hoe groot of klein ook, ontneem jezelf

afstond. Nu zie ik dat ik dit al kon maar

dan niet de kans om dat uit te zoeken.

dat ik er weer meer naar mag gaan

Als je de stappen gaat nemen in de

luisteren.”

richting van wat je wil, voel je vanzelf of

om

luisteren.

naar

Ik
heb

dat

altijd
ik

gevoel
mijn

mezelf

heel

het is wat jíj wil, of iets wat een ander van

“Als jij iets heel graag
wil, hoe groot of klein
ook, ontneem jezelf
dan niet de kans om
dat uit te zoeken.”
In augustus 2019 kwamen ze terug
naar

Nederland:

weer op hun pootjes terecht komen.”

“Door de wereldreis
ben ik onbewust
gereset.”
Tijdens de wereldreis vond ze de

beetje reismoe van altijd maar onderweg

resetknop, waar ze niet bewust naar

zijn

we

opzoek was maar die oh zo nodig

opdeden. Nederland was in het begin

bleek: “Ik had niet door hóé zeer ik

een plek waar we niet wilden zijn maar

gevangen zat in de verwachtingen van de

toen we op dat moment in Nieuw-

maatschappij

Zeeland zaten, werden we ineens zo

verloren ben onderweg. Ik heb zo lang

nieuwsgierig hoe Nederland weer voor

vastgehouden aan het beeld dat ik na het

ons zou zijn. We hebben twee a drie

verliezen van mijn werk altijd weer een

maanden moeten wennen aan het terug

nieuwe baan moest zoeken. Ik moest

zijn. Ik wilde wegrennen. Alles in mijn lijf

doorwerken naar die stip op de horizon.

zei: ik wil hier niet zijn. Ik werd gek van

Dat was mijn waarheid geworden. Door

alle prikkels. Wat me op de been hield,

de wereldreis ben ik onbewust gereset.

was dat we weer al onze vrienden en

Het was niet perse de intentie maar het

familie konden zien.”

is wel gebeurd. Ik word me nu ineens

de

vele

werden

linksom of rechtsom dingen vaak wel

een

en

“We

je verwacht. Het gekke is dat vaak

indrukken

die

en

hoe

erg

ik

mijzelf

bewust van mijn eigen patronen en

Binnen een week vonden ze een nieuw

gedragingen. Het heeft zowel zakelijk als

huis: “Het heeft zo moeten zijn. Je

privé heel veel losgemaakt. Ik zit nu in
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“Koppel geen voorwaarde aan doen
waar jij gelukkig van wordt.”
een persoonlijke reis waarin ik mijn

Er volgt een diepe zucht: “Ik ben heel

nieuwe weg aan het ontdekken ben.”

blij dat ik toch terug ben gekomen naar
Nederland en dit persoonlijke proces ben

Voor de wereldreis werkte Paula in de

ingegaan. Ik gun mezelf de tijd om dit te

marketing sector en ze twijfelde lang

doen

of ze hier mee verder wil: “Ik geloof wel

vervolgstappen zullen worden. Het voelt

dat ik daar mijn eigen weg in kan vinden

soms heel zwaar, dan heb ik echt even

maar ik ben nog erg geneigd om in het

geen zin in die diepgaande zelfreflectie.

oude stramien te denken. Hoe anderen,

Maar stiekem geniet ik er ook wel heel

de maatschappij, het van mij verwacht. Ik

erg van. Weetje, na mijn tweede ontslag

sta nog met een voet in het verleden en

kwam ik in een burn-out terecht, een

met een voet in de toekomst. Daarom

depressie, hoe je het ook maar wil

doet het emotioneel ook zoveel met me.

noemen. Enkele jaren daarvoor kregen

Toen ik terugkwam van de wereldreis

we te horen dat mijn moeder een

realiseerde ik me ook: Ik heb al zo lang

chronische ziekte heeft, maar tot een

de droom om voor mijzelf te beginnen,

diagnose is het helaas nooit gekomen.

waarom doe ik het niet gewoon? Ik kreeg

Tot op de dag van vandaag heeft dat veel

een blanco canvas, waarom niet nu?

impact op onze familie. Het is soms best

Normaal ben ik iemand van heel veel

zwaar en brengt veel pijn en verdriet met

structuur, planning en vooruit denken.

zich mee. Ik zie hoe zij niet het leven kan

Dat had ik tijdens de wereldreis al

leiden wat ze wil. Doordat ik van heel

losgelaten dus waarom doe ik dat niet nu

dichtbij heb meegemaakt wat het met je

ook in Nederland?”

doet als je moet inleveren op je

en

uit

te

zoeken

wat

mijn

gezondheid, heb ik nog sterker het gevoel: doe wat je wil, wanneer jij het wil. Ga niet
wachten tot je pensioen of tot je zoveel geld hebt verdiend om die wereldreis te maken.
Koppel geen voorwaarde aan doen waar jij gelukkig van wordt.”

En dan toch die stip, waarvan we nog
niet weten in welk land de horizon
zal

komen

te

liggen:

“Na

onze

wereldreis startte ik mijn eigen bedrijf.
Een langgekoesterde droom die nu
ineens realiteit werd. Omdat ik zonder
concreet plan was gestart voelde ik al
snel dat ik niet helemaal op de juiste
koers zat. Door het persoonlijke proces
en de zelfreflectie van de afgelopen
maanden leer ik steeds beter vorm te
geven aan mijn nieuwe visie, mijn
bedrijf én mijn nieuwe identiteit als
ondernemer.

Met behulp van onder andere Lotte en
andere mensen die ik de afgelopen tijd
heb leren kennen, krijg ik steeds meer
inzicht en vertrouwen in het najagen
van mijn dromen en doelen. De eerste
stappen zijn al gezet en daarmee komt
mijn droom om een succesvol bedrijf
op te zetten, waarin ik helemaal mezelf
kan zijn, steeds dichterbij.
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