
“Zes jaar geleden was ik in mijn uppie 
aan het rondreizen door Azië. Ik had net 
mijn baan opgezegd als adviseur voor de 
gemeente Den Haag en had de droom 
om mijn eigen marketingbedrijf te be-
ginnen. Het plan was om drie maanden 
op reis te gaan en onderweg alvast te 
starten met alle voorbereidingen, zo-
als een website bouwen en potentiële 
klanten benaderen. Ik zou eerst naar 
Indonesië gaan, daarna doorvliegen 
naar Sri Lanka en vanaf daar de over-
steek maken naar Nepal. Eerst ging ik 
naar Lombok, een eiland vlak bij Bali. 
Op de boot raakte ik in gesprek met een 
Italiaanse jonge vrouw. Zij haalde me 
over om samen met haar naar de Gili-
eilanden te gaan. Toen ik op Gili Air voet 
aan wal zette, was het liefde op het eer-
ste gezicht. Ik voelde me meteen thuis 
op dit tropische eiland, met witte stran-
den, palmbomen, prachtige koraalriffen 
en fijne mix van locals, expats en reizi-
gers. Het leven op dit piepkleine eiland 
was zonder stress en overvolle agenda’s, 
het tempo minder gejaagd. Iedereen 
leek in het moment te leven. Twee dagen 
werden twee weken en twee weken wer-
den al snel twee maanden. Ik ben nooit 
meer weggegaan.”

V e r s i e r t r u c
“Ik volgde een opleiding tot duikinstruc-
teur en vond al snel een baan. De volgen-
de stap was een huisje voor mezelf. Ik 
kwam terecht in Villa Nangka: een prach-
tige plek in het midden van het eiland. 
Een klein weggetje leidt naar de ingang, 
met een tropische tuin vol bomen, plan-

ten en Boeddhabeelden. In het midden 
staat een zestig jaar oude nangkaboom 
en verder zijn er mango-, bananen-, 
sinaasappel- en papayabomen en kokos-
nootpalmen. De Finse eigenaar verhuur-
de kamers aan mensen die voor langere 
tijd op het eiland wonen, zoals yoga -en 
duikinstructeurs. Andreas uit Duitsland 
huurde er ook een kamer, hij was net als 
ik duikinstructeur. Ik vond hem maar 
arrogant, een man die altijd overal een 
mening over had. Op zijn beurt vond hij 
mij een verwend meisje zonder enige 
inhoud. We werkten in verschillende 
duikcentra en hadden allebei onze eigen 
groep vrienden op het eiland. We zagen 
elkaar alleen elke ochtend bij het ontbijt 
in de keuken van Villa Nangka. 
Op een dag voelde ik me na een duik niet 
goed. Het was hoogseizoen en mijn laat-
ste vrije dag was al enige tijd geleden. Ik 
stapte op mijn fiets naar huis en dook 
met twee aspirines mijn bed in. Terwijl 
ik ’s avonds een kopje soep voor mezelf 
maakte, kwam Andreas de keuken bin-
nen. Ik vertelde hem hoe ziek ik me voel-
de en hij bood aan om die nacht bij mij 
te slapen, zodat ik niet alleen zou zijn. 
Aangezien Andreas destijds volop van 
zijn vrijgezellenbestaan genoot, dacht ik 
dat het een domme versiertruc was en 
ging er niet op in. 
Die nacht werd ik alleen maar zieker, 
rond drie uur ’s nachts had ik 41 graden 
koorts. Ik raakte in paniek. Op Gili Air 
is geen dokter en geen ziekenhuis, dat 
betekende dat ik naar het ziekenhuis 
op Lombok moest. Maar hoe kwam ik 
naar de haven? Andreas had gezegd dat 
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ik altijd aan mocht kloppen als er iets 
was, ik heb mezelf uit bed gehesen en 
ben naar zijn deur gestrompeld. Toen hij 
opendeed, kon ik mijn tranen niet meer 
bedwingen. Hij nam me in zijn armen, 
stopte me in zijn bed en zei: ‘Maak je 
maar geen zorgen, alles komt goed. Ga 
eerst nog maar een paar uur slapen en 
dan breng ik je morgenvroeg naar het 
ziekenhuis.’ 
Daar bleek dat ik chikungunya had, een 
infectieziekte, veroorzaakt door een vi-

rus. Er viel weinig aan te doen, behalve 
uitzieken. Andreas week tijdens mijn 
ziekte niet van mijn zijde en in de don-
kere nachten, waarin de koortsaanval-
len het heftigst waren, voerden we de 
meest intieme gesprekken. Ik leerde een 
heel andere kant van Andreas kennen. 
Eigenlijk was deze man helemaal niet zo 
stom en arrogant als ik dacht, maar juist 
ontzettend lief.”

St i e ke m  ve r l i e fd
“Na tien dagen voelde ik me iets beter. 
We sliepen bij elkaar in bed zonder dat 
er iets gebeurde. Als je ver weg bent bij 
je vrienden en familie is het fijn om aan 
het einde van de dag thuis te komen bij 
iemand die vertrouwd voelt. We genoten 
van onze nieuwe vriendschap. Andreas 

Gro ot  d u r ve n  d ro m e n
“Terwijl ik in Nederland was, hielden we 
contact. Wat begon met een simpel ‘hoe 
gaat het met je?’ werd al snel: ‘Elke keer 
als ik mijn tandpasta in de badkamer zie 
staan, mis ik het meisje dat nooit het 
dopje op de tandpasta doet’. Voorzichtig 
vroeg hij of ik het leuk zou vinden als hij 
mij zou komen halen van het vliegveld 
in Bali. Natuurlijk zei ik ja. Vanaf dat 
moment waren we onafscheidelijk en 
mocht iedereen van onze liefde weten. 
Toen we een klein jaar samen waren, ver-
telde de Finse eigenaar van Villa Nangka 
dat hij plannen had om de villa te verko-
pen. Die avond grapte ik tegen Andreas: 
‘Waarom kopen wij het niet gewoon? 
Dan hoeven we ook niet te verhuizen.’ 
Niet lang daarna ging ik duiken met 
een vriendin die ik al een tijdje niet had 
gesproken en ik vertelde haar over onze 
droom, maar dat ik nog geen idee had 
hoe we aan het geld moesten komen. 
‘Ik kan je wel een deel lenen’, zei mijn 
vriendin. Dat gesprek gaf mij de kracht 
en energie om groot te durven dromen. 
Misschien was het wel echt mogelijk… 
Na een heleboel e-mails, gesprekken, 
berichtjes en telefoontjes hadden we na 
twee maanden het geld bij elkaar om 
onze droom te realiseren. We werkten 
hard om de villa om te toveren tot een 
mooi boetiekhotel en al snel na de ope-
ning in 2015 stroomden de eerste boe-
kingen binnen.”

7  o p  d e  s c h a a l  va n  Ri c h t e r
“Onze droom breidde zich al snel uit: 
vanuit Villa Nangka begonnen we een 
Shark Conservation Project, om de 
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had na zijn laatste lange relatie besloten 
om voorlopig vrijgezel te blijven. In je 
eentje hoefde je met niemand rekening te 
houden en heel belangrijk: je kon niet ge-
kwetst worden. Ik kon me niet voorstellen 
dat een relatie tussen ons ooit zou werken, 
we waren zo verschillend. En toch gebeur-
de het, zonder dat we het wilden toegeven 
werden we smoorverliefd. De tijd die volg-
de was heel leuk en spannend. Niemand 
wist iets van onze relatie. De gemeenschap 
op Gili Air is klein en hecht en we hadden 
geen zin in geroddel. Ik ging altijd eerst 
naar mijn eigen kamer en wachtte daar 
tot iedereen naar bed was, voordat ik naar 
Andreas’ kamer sneakte. Nadat we een 
paar maanden stiekem samenwoonden, 
hadden we een gesprek over onze gevoe-
lens. We hielden allebei vol dat we niet 
verliefd waren en besloten dat het beter 
was om onze vriendschap niet op het spel 
te zetten. Ik stond op het punt om drie we-
ken naar Nederland te gaan, we spraken af 
dat ik bij terugkomst weer gewoon in mijn 
eigen kamer zou slapen.”
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haaien, het ecosysteem en de riffen rondom 
de Gili’s te beschermen. We geven les op 
de lokale basisschool, organiseren upcycle 
workshops, waarbij we van oude producten 
nieuwe dingen maken: glazen van oude 
bierflesjes en tassen van oude T-shirts. 
Samen met de lokale bewoners en toeristen 
ruimen we de stranden op. In 2017 zijn we 
onze Plastic Free Paradise-campagne begon-
nen om bewustwording over het gebruik 
van afval en plastic te creëren. Het is onze 
droom dat Gili Air op een dag compleet plas-
ticvrij zal zijn en dat het gebied rondom de 
Gili’s een officieel beschermd gebied voor 
haaien wordt. 
Terwijl wij ons leven op het tropische eiland 
verder samen aan het opbouwen waren, 
werden Lombok en de Gili-eilanden begin 
augustus vorig jaar getroffen door een 
aardbeving met een kracht van zeven op de 
schaal van Richter. In minder dan een mi-
nuut was ons paradijs compleet verwoest. 
We waren blij dat we nog leefden, maar de 
aardbeving liet diepe sporen na. We hadden 
geen dak meer boven ons hoofd en sliepen 
op een matras onder de sterrenhemel. Twee 
weken na de aardbeving ontdekte ik dat ik 
zwanger was. De timing kon niet slechter, 
toch waren we dolgelukkig. We rekenden uit 
dat ons kindje verwekt was op de dag van de 
aardbeving. Helaas, het mocht niet zo zijn, 
na twee maanden kreeg ik een miskraam.”

A l l e s  k w i j t
“In een korte periode waren we echt alles 
kwijtgeraakt: ons hotel, ons huis, zelfs ons 
kindje. We hadden alleen elkaar nog. Onze 
liefde is in die tijd alleen maar sterker ge-
worden. Elke dag stonden we op en maak-
ten we er het beste van. We gingen lunchen 
op het strand met vrienden, met de jongens 
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HEEL ERG 
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en locasi betekent locatie. Als je deze twee 
woorden samenvoegt, krijg je cinloc, wat 
letterlijk ‘liefde op locatie’ betekent’, legde 
ze uit. Ik vond dat zo mooi dat ik voortaan 
op Facebook alleen nog schrijf over de we-
deropbouw van ons kleine paradijs, onder 
de naam ‘Project Cinloc’.
Ik werd opnieuw zwanger; op de dag van 
de heropening van Villa Nangka, op 1 au-
gustus 2019, ben ik uitgerekend. Ik ben 
ontzettend blij en dankbaar dat we onze 
dochter straks de kans kunnen geven om 
op dit prachtige tropische eiland op te 
groeien. Hier kan ze straks de hele dag on-
bezorgd buitenspelen, zal ze verschillende 
culturen leren kennen en minstens drie 
talen vloeiend leren spreken. Er is eigenlijk 
maar één nadeel aan het wonen op een 
tropisch eiland en dat is dat ik niet al mijn 
lieve familie en vrienden mee kan nemen. 
Als ik op Gili Air ben, droom ik vaak over 
Nederland, maar als ik daar dan eenmaal 
ben, verlang ik er altijd weer naar om terug 
te keren naar Gili Air. Dit is ons thuis.” 

van Villa Nangka naar de zonsondergang 
kijken, samen duiken of fietsen over het 
eiland. We wisten dat het niet zou helpen 
om boos te worden op onszelf of op elkaar, 
maar dat het juist nu belangrijk was om 
elkaar lief te blijven hebben. Er komt altijd 
weer een nieuwe dag, dat hebben we van 
de eilandbewoners geleerd. En Andreas is 
mijn rots in de branding, mijn allerbeste 
vriend en mijn man. Ik heb me nog nooit 
in mijn leven zo verbonden met iemand 
gevoeld. Hij kan me altijd aan het lachen 
maken en geeft mij het gevoel dat zijn 
liefde onvoorwaardelijk is. Het brengt mij 
ontzettend veel rust te weten dat deze 
mooie, sterke man altijd achter mij staat. 
Een bedrijf runnen als je elkaar nog niet 
lang kent is niet altijd makkelijk en onze 
relatie heeft ook moeilijke momenten  
gekend, maar we weten inmiddels dat we 
er altijd samen uitkomen. Onze liefde is 
niet perfect, maar wel heel erg écht.”

L i e fd e  o p  l o ca t i e
“Na vijftig dagen verslag te hebben gedaan 
over de aardbeving op Facebook, was het 
tijd om weer vooruit te kijken. We gingen 
in gesprek met een architect om ons boe-
tiekhotel en Shark Conservation Project 
weer op te bouwen. Ze kwam langs en 
vroeg waar we elkaar ontmoet hadden. Ik 
wees met een grote glimlach naar de oude 
nangkaboom in het midden van ons ter-
rein. Ze begon te lachen en zei: ‘cinloc!’ Ik 
had geen idee wat ze bedoelde. ‘Het woord 
cinta betekent liefde in het Indonesisch F
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