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Een 
kijkje achter de

voordeur
KEN JE ZE NOG, DE KELLY FAMILY? EEN GROTE 
FAMILIE DIE MET Z’N ALLEN OPTRADEN ALS 
STRAATMUZIKANTEN EN LATER DOORBRAKEN 
ALS BAND, TOT ZE IN DE JAREN ’90 EEN GROOT 
SUCCES WAREN. NU IS DAT NATUURLIJK EEN 
BIJZONDER VOORBEELD, MAAR BIJNA ELKE 
FAMILIE HEEFT WEL EEN BIJZONDER VERHAAL, 
KLEIN OF GROOT. DEZE VIER VROUWEN 
VERTELLEN OVER HUN FAMILIEVERHAAL.
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“In 2004 vertrok ik met mijn kinderen 
en toenmalige man naar Hongarije. Mijn 
beide kinderen zijn hoogbegaafd en 
hadden het heel moeilijk op school. Ik 
besloot dat ik ze een ander leven gunde. 
Binnen een week na 
aankomst in Hongarije 
had ik de koopakte van 
mijn huis in handen, type 
‘bouwval gezocht en 
gevonden’. Ik bleef met 
de kinderen daar om de 
bouw te begeleiden en de 
kinderen thuisonderwijs te 
geven. Mijn man werkte 
over de hele wereld, liet 
zijn overuren uitbetalen 
in tijd en kon zo vaak bij ons zijn. Het was 
soms wel een uitdaging: ik sprak nog geen 
Hongaars, dus met een taalboekje in de 
hand en tekeningetjes maken moest ik 
met de bouwvakkers communiceren. 
De kinderen bloeiden op, spraken snel 
Hongaars en mijn dochter ging zelfs bij de 
dansgroep van het dorp. Helaas ging het 

“Negen jaar geleden werd mijn jongste 
dochter geboren, twee weken voor de 
verjaardag van mijn oudste dochter. Er 
moest dus al vrij snel na de bevalling een 
feestje georganiseerd worden. Na alle 
familie en vrienden over de vloer en al die 
traktaties op school, het kinderdagverblijf 
en de balletschool van de oudste, had 
ik het eigenlijk wel even gezien met alle 
festiviteiten. Het was even geen optie om 
óók nog een kinderverjaardagsfeestje te 
organiseren, dus besloten we dat met een 
half jaar uit te stellen. En tadaaa, daar was 
een nieuwe traditie geboren! We zijn er 
nooit meer mee gestopt. Sindsdien vieren 
we de kinderverjaardagsfeestjes altijd op 
het halve jaar: 6,5 jaar, 7,5 jaar, 8.5 jaar, 
en zo door. Op deze manier hebben mijn 
dochters ook nog eens iets om echt naar 

uit te kijken. Het voelt nu alsof ze twee keer jarig 
zijn en cadeautjes krijgen. Dat kon ik ook mooi aan 
ze verkopen als we in de speelgoedwinkel waren: 
‘Vraag maar voor je verjaardag!’ was dan niet pas 
over een jaar, maar al binnen zes maanden. Dat 
voelt een stuk dichterbij. De kinderen voelen 
zich op hun ‘halve’ verjaardag echt jarig. Ze 
roepen het overal en vragen zelfs of ze dan weer 
mogen trakteren op school. Bijkomend voordeel 
is dat beide meiden in de herfst jarig zijn, in de 
lente is het weer meestal een stuk beter. Dat 
is toch fijner met kinderfeestjes. De omgeving 
reageerde altijd wel verrast als we zeiden dat 
we het kinderfeestje pas na een half jaar zouden 
geven, want ze waren toch pas nog jarig geweest? 
Maar als ik het dan uitleg, vindt iedereen het 
eigenlijk wel een heel goed en logisch plan. Grappig genoeg zijn halve verjaardagen ook 
even ‘in’ geweest. Omdat niemand écht z’n verjaardag kon vieren tijdens de lockdown, 
vierden veel mensen ook de halve verjaardagen om het in te halen. Je kon toen ook 
kaarten sturen met bijvoorbeeld 8,5 jaar erop en halve taarten. Jammer genoeg voor 
ons is dat nu niet meer zo. Overigens zijn wij geen grote uitzondering. Ik hoorde laatst 
in de podcast ‘Teun & Gijs vertellen alles’ dat Gijs Groenteman de kinderfeestjes 
van zijn kinderen ook na een half jaar viert. Wie weet wordt het ooit nog een rage!’ 

met mijn huwelijk minder goed. Ik besloot na de scheiding om met 
mijn kinderen in Hongarije te blijven en op de grond die bij het huis hoort 
een minicamping te beginnen. Al gauw kwamen er Nederlandse gezinnen op 
af. Op een dag grapte een Nederlandse gast tegen mijn dochter Anne, die heel 
lang is, dat hij een leuke nóg langere jongen kende, die wel wat voor haar kon zijn. 
Ze kreeg het e-mailadres van ene Arvid en dat groeide uit tot een intensief contact. 
De vader van Arvid stelde daarom voor om maar eens naar Hongarije te komen. We 
wilden nu weleens ontdekken of die internetrelatie in het echt ook zo zou klikken. 
Vanaf de eerste seconden waren er vlinders! Ik kreeg er met de dag meer medelijden 

van, want ze waren zo verdrietig dat ze afscheid 
moesten nemen. Ik opperde daarom dat hij gerust 
de hele zomervakantie mocht blijven. Dat vonden 
ze geweldig natuurlijk, maar ik moest wel nog even 
met de vader van Arvid bellen om te overleggen. 
Hierna bleven ook wij contact houden. Eerst per 
mail, daarna via Skype. Toen ik later op familiebezoek 
in Nederland was, ontmoette ik Erwin voor het 
eerst in het echt. Ook tussen ons was het meteen 
raak. Exact een jaar na de eerste echte ontmoeting 
zijn we getrouwd op mijn eigen terrein. Er was een 
prachtige optocht van de ceremonie naar het 

dorpshuis, waar het feest plaatsvond. Dorpsgenoten hadden traditioneel Hongaars 
gekookt en er was live muziek van een Hongaarse band. We werden meegesleept in 
allerlei Hongaarse gebruiken. Zo werd ik middenin de laatste dans van de vloer geplukt 
en weggevoerd. Erwin moest me daarna ‘terugkopen’ met een beurs met kleingeld. Ik 
moet er nog steeds om lachen. Mijn dochter en de zoon van Erwin zijn inmiddels niet 
meer bij elkaar, maar wij zijn nu al negen jaar getrouwd. Het is wel een ‘lat-huwelijk’, want 
Erwin heeft zijn baan en huis in Nederland gehouden. Perfect is het misschien niet, maar 
ik ben een tevreden en gelukkig mens. We zijn erg blij dat we zijn getrouwd: niet alleen 
als belofte aan elkaar, maar ook aan onze omgeving in zowel Hongarije als Nederland.”

FAMILIE VOOROP

Ilse trouwde in Hongarije 
met de vader van haar 
dochters vriendje

Fleurs gezin viert 
kinderfeestjes altijd op 
het halve jaar 
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“Ik zag op Instagram een prijsvraag langskomen met prachtige foto’s van Afrika, waarbij 
je een camera én een reis kon winnen. Je moest drie vragen beantwoorden en dat doe ik 
eigenlijk nooit, maar deze keer wel. En toen kreeg ik opeens een mailtje terug: ‘U bent de 
gelukkige prijswinnaar!’. Ik dacht: dat kan helemaal niet en stuurde zelfs een mailtje terug 
om te vragen of het wel echt waar was. Meteen daarna werd ik gebeld en hoorde ik dat 
ik die camera en reis voor twee personen naar Namibië écht gewonnen had. Het bleek 
een ‘selfdrive’ te zijn. Dat betekent dat de route is uitgestippeld en de accommodaties 
vastliggen, maar je zelf samen van plek naar plek reist. Mijn dochter van toen 15 jaar ging 
mee. Vroeger heb ik veel gereisd, maar met mijn dochter die laatste jaren eigenlijk niet. 
Heel toevallig had ze me kort daarvoor nog verteld dat ze graag een keer naar Afrika zou 
willen. Samen op safari en wilde dieren zien. Ik had geantwoord dat we dan nog even 
door moesten sparen, maar nu was die kans er opeens. Het was best spannend hoor, 
ik was natuurlijk de enige die kon 
rijden. Dat heeft af en toe wel door 
m’n hoofd gespeeld: ‘Wat als er nu 
iets met mij gebeurt, hoe gaan we 
dat dan doen?’ Maar als je vanuit 
angst gaat leven, dan maak je niets 
mee. Gelukkig ben ik ook niet heel 
bang aangelegd. Namibië is een 
heel dunbevolkt land. Terwijl we 
acht uur lang hobbelend in een auto 
over gravel reden, kwamen we soms 
urenlang niemand tegen. Zo zaten 
we op een van de dagen al vijf uur 
in de auto toen de GPS ineens zei 
dat we rechtsaf moesten, een klein 
weggetje op. Daar zat een hek voor 
en dat zat op slot. We zaten letterlijk 
in ‘the middle of nowhere’ en toen 
raakte ik wel even in paniek. Mijn 
dochter zei toen heel kalm: ‘Mam, 
doe maar rustig. We gaan gewoon 
doorrijden en dan zien we wel waar 
we uitkomen.’ Ik vond het zo tof om 
te zien dat de rollen op dat moment 
even omdraaiden. Na nog een 
heel stuk rijden dook er plots een lodge op, waar we de weg konden vragen. We bleken 
nog maar twintig minuten van onze eindbestemming af te zijn. Maar toen we daar weg 
wilden rijden, deed de auto het ineens niet meer! Ze hebben ‘m aangezwengeld en met 
samengeknepen billen reden we het laatste stuk verder. Op hoop van zegen. Eenmaal op 
ons eindpunt stopte de auto er helemaal mee. We hadden voor mijn gevoel een engeltje op 
onze schouder die dag. Het landschap in Namibië is prachtig surrealistisch, ik stel me voor 
dat het er zo uitziet als je op Mars komt. En wat een gave dingen hebben we gedaan en 
gezien! We hebben door een droge rivierbedding gereden om woestijnolifanten te zien en 
daar overnacht in een tentenkamp, we hebben een luipaard, drie zwarte neushoorns, een 
cheeta, zebra’s, giraffen en bokken gezien. We hebben drankjes gedronken met het geluid 

van krijsende hyena’s op de achtergrond. 
Heel bijzonder, maar ik was blij toen we 
weer vertrokken, haha! We zijn naar de 
Sossusvlei geweest met zonsopgang en 
hebben de Dodevlei gezien: een kleivlakte 
met zwartgeblakerde dode acacia’s, 
heel spookachtig. Inmiddels is mijn 
dochter bijna 17 en kijken we met een 
heel dankbaar gevoel terug op deze reis. 
We hebben het er samen nog vaak over. 
Doordat ik niet meer samen ben met haar 
vader, zijn we met zijn tweetjes thuis en 
hebben we echt een sterke band. We zijn 
net samen naar Rome geweest. Dat is 
natuurlijk ook  geen strandvakantie, waar 
veel pubers toch de voorkeur aan geven. 
We hebben daar veel gelopen, musea 
bezocht en dingen gezien, dat vinden we 
allebei heel leuk. In de toekomst zullen we 
nog vaak samen reizen en naar Namibië 
gaan we zeker nog eens terug!”

Mira won een reis en ging met haar 
dochter naar Namibië

“Ik was nog maar drie jaar 
toen ik op mijn driewielertje 
met mijn vader meeging 
naar ons verhuisbedrijf. In 
de vakanties hielp ik ook 
altijd een handje. En toen we 
kantoor aan huis hadden, nam 
ik weleens de telefoon op. 
Dan zette ik het geluid van de 
microfoon uit en schreeuwde 
ik heel hard door het huis: 
‘Maaaaammmm, telefoon!’ 
Het verhuisbedrijf is al onwijs 
lang in de familie. Mijn over-
overgrootvader is het begonnen toen alles 
nog met paard en wagen gebeurde. Zijn 
zoon trouwde met mijn overgrootmoeder 
en samen namen zij het over. In de 
Tweede Wereldoorlog is alles in beslag 
genomen door de Duitsers, niets was er 
meer over. Mijn overgrootouders waren 
inmiddels uit elkaar, en stoer als ze was 
begon mijn overgrootmoeder opnieuw 
met het bedrijf. We hebben een brief 
naar de koningin gevonden waarin ze 
toestemming vroeg om auto’s te kopen. 
Ze haalde haar diploma’s, kreeg een 
vergunning en startte met het bedrijf. 
Kun je nagaan: ze was een vrouw, het was 
1950 en binnen vijf jaar na de oorlog had 
ze een eigen onderneming. Uiteindelijk 
hebben mijn vader en oom het stokje 
overgenomen en ben ik sinds 2019 mede-
eigenaar. Je hoort niet vaak dat een bedrijf 
zo lang bestaat en dan ook nog met drie 
vrouwelijke generaties. Er zijn niet veel 
vrouwen in de transportsector. Als ze er 
zijn, dan zijn ze vaak in loondienst of zitten 
ze op de administratieve afdeling. Maar als 

directielid en in het uitvoerende werk kom je ze 
weinig tegen. Ik vind het zelf heel erg leuk, maar 
vooral omdat ik zelf niet zo heel veel heb met de 
standaard ‘vrouwendingen’. Het is trouwens puur 
toeval dat ons bedrijf al zo lang binnen de familie 
is. Van kleins af aan hebben we allemaal weleens 
meegeholpen en zo rolden we in het vak. Het 
gebeurt eigenlijk heel vaak binnen het verhuisvak 
dat het stokje door de volgende generatie wordt 
overgenomen. Bij mij is het ook zo gegaan. Mijn 
ouders hadden hulp nodig, dus ben ik bij gaan 
springen en nooit meer weggegaan. Doordat ik 
deels eigenaar ben, is mijn rol heel gevarieerd. Het 
is ook nooit saai. Tijdens verhuizingen heb ik heel 
wat meegemaakt! Zo moesten we ooit iemand 
verhuizen die in een pand van het Leger des Heils 
woonde. Het gebouw zou gerenoveerd worden 
en lag vol beton en stof. Iedereen was er al weg, maar hij wilde eigenlijk niet vertrekken. 
Hij had ook zoveel spullen dat de deur van een van de kamers in eerste instantie niet eens 
open kon. Zijn nieuwe appartement was veel te klein voor al die spullen. We moesten hem 
achterlaten in een vol huis, met een pad naar het bed, de eettafel en de keuken. Heel 
bizar en eigenlijk ook heel schrijnend. Helaas zien we dat wel vaker. Mensen kunnen niet 
altijd afscheid nemen van spullen, waardoor ze maar in huis blijven staan. Bij verhuizingen 
nemen we soms zelfs dozen mee die sinds de vorige verhuizing nooit zijn uitgepakt. Het 
is niet aan ons om daar iets van te vinden. We staan onze klanten zo goed mogelijk bij en 
wensen hen vooral heel veel geluk en liefde toe in hun nieuwe omgeving. Ik heb zelf geen 
kinderen, broers of zussen, dus het is de vraag wat er straks met het bedrijf gebeurt. Het 
is lastig om vakmensen te vinden. Dit is een wereldwijd probleem: jongere generaties 
geven de voorkeur vaak aan minder belastend werk. De mensen die bij ons werken, zijn 
ook al heel lang in dienst. Twee jaar geleden vierden we het jubileum van een collega die 
al twintig jaar bij ons werkt. Ik kwam toen net kijken. Inmiddels ken ik de klappen van de 
zweep en is hij flink wat grijze haren rijker. Hij heeft me veel dingen geleerd en nu werken 
we samen als collega’s!” 

FAMILIE VOOROP

Shanna is de vijfde generatie 
in hun familieverhuisbedrijf


