FENOMEEN

Nicole Van Hoeck (31) en Elmer van Busschbach (40)
•
•
•

Maken hun droom waar en rijden samen
door Europa in een omgebouwde Overland-truck
vertrekken in 2016 zonder geplande terugkeerdatum
vertellen over hun expeditie op www.terratrotter.eu

Anderhalf jaar geleden kwamen ze elkaar
tegen: de vlotte Nederlander en de vrolijke
Kempense. Hij was steward op het vliegtuig naar Chicago dat zij door stakingen en
vertragingen bijna gemist had. Niet veel later zaten ze samen in een Jeep Wrangler,
voor een tocht van vijf weken door het
ruwe landschap van Georgië.
Nicole: “Het was onze eerste reis samen,
maar meteen een schot in de roos. Na die
vijf weken wilden we niet terugkeren. We
wilden blijven reizen, meer en trager.”
De Jeep werd geruild voor een kleine ingerichte vrachtwagen, waarmee ze door
Duitsland, Italië, Slovenië en Kroatië zijn
gereisd. De truck is van alles voorzien :
zonnepanelen op het dak, een zithoekje,
een vast toilet en een koelkast met diepvriezer.
Elmer : (lacht) “We drinken graag cocktails. ’s Avonds klappen we het platform
aan de buitenkant open en zitten we op
ons terras naar de zonsondergang te kijken. We leven volledig op ons eigen ritme.
Die vrijheid zou ik niet meer willen opgeven.”
Nicole : “We missen geen vaste plek. We
voelen ons net meer thuis als we onderweg
zijn. Reizen is voor ons geen vakantie,
maar ons dagelijks leven. Elmer heeft een
kostuum in de truck hangen, ik mijn hoge
hakken. We leven heel normaal en huiselijk, maar dan op acht vierkante meter.”
Elmer werkt nog steeds als steward. Terwijl Nicole bij de truck blijft, vliegt hij tien
dagen de wereld rond, om daarna terug
enkele weken met Nicole rond te reizen.
Voor haar – doctor in de psychologie aan
de VUB, gespecialiseerd in neuropsychologie – was werken en reizen minder vanzelfsprekend. “Ik heb mijn carrière opge-

geven om dit te kunnen doen. Dat was niet
gemakkelijk, maar wie voor deze levensstijl kiest, moet opofferingen doen. Het
vraagt wat denkwerk en voorbereiding,
maar dat is het allemaal waard. Veel mensen dromen van een huis aan het water, of
een huis in de bergen. Wij nemen ons huis
daar gewoon mee naartoe.”
Elmer: “De meeste mensen leven van vakantie tot vakantie. Ze werken hard om er
even tussenuit te kunnen. Dat gevoel hebben wij absoluut niet meer. Wij moeten
nergens aan ontsnappen. We hebben geen
haast.”
Vorig jaar hebben ze een klein appartementje gekocht als spaarpotje voor later
– en voor de gemoedsrust van Elmers
moeder. Kinderen staan niet op de planning, maar als er komen, gaan ze gewoon
mee.
Elmer: “Het komende jaar willen we verder door Europa trekken. Daarna staan
Amerika, Canada en Alaska op ons verlanglijstje. We kunnen niet wachten om
terug in onze truck te klimmen.”
Die staat momenteel even stil in Duitsland
– Elmers vertrekbasis – waar hij klaargestoomd wordt voor het volgende vertrek.
Intussen maakt Nicole van de tijd gebruik
om haar carrière om te buigen naar een
job als freelanceschrijver en marketeer.
Nicole: “Toeval of niet, maar ik heb meer
dan tien jaar lang onderzoek gedaan naar
het verschijnsel spijt – hoe mensen zich
kunnen voorstellen hoe anders hun leven
had kunnen lopen, en welke gevoelens dat
uitlokt. Ga je later spijt hebben omdat je alles opgegeven hebt om de wereld rond te
reizen, of spijt omdat je die keuze nooit
hebt durven maken ? Heb je een droom,
geloof er dan in. Het kan.”

