AVONTUUR

Tijdens hun wereldreis kregen Madeline Goedkoop en
Gerard Sieverts het plan om ooit in een warm land een eigen
zaak te beginnen. Inmiddels runnen ze in Spanje al tien jaar
hotel/B&B El Molino Santisteban, 25 minuten van het strand
van Marbella. “Heimwee naar Nederland kennen we niet.”
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AVONTUUR

‘HET BENAUWDE ONS DAT ONS LEVEN IN
NEDERLAND VOORSPELBAAR ZOU ZIJN

I

n Nederland hadden ze allebei een goede baan - Madeline in de
personeelswerving en Gerard in de bankwereld –, maar honderd
procent gelukkig waren ze niet met hun leven. In eerste instantie
zegden ze daarom hun baan en mooie huurhuis op om een weZMTLZMQ[\MUISMV¹?MTQM\MVITTMbMSMZPMQLTW[ºbMO\5ILMTQVM¹7VbM
inventaris stalden we op de zolder van een vriend. Tijdens onze wereldreis kwamen we helemaal los van de gedachte om altijd in Nederland te
blijven wonen. Waarom zouden we? Een bed and breakfast beginnen,
ergens in de zon, leek ons eigenlijk veel leuker.”

TE VOORSPELBAAR Eenmaal terug in Nederland pakten ze toch
hun oude leven deels weer op. Madeline weer: “We kregen in 2003 en
2001 twee schatten van kinderen, Clementine en Folkert, en genoten
van ons gezinsleven. Gaandeweg merkten we echter dat wij de hectiek
en het gevoel altijd maar zoveel te ‘moeten’ in Nederland toch echt
een beetje beu werden. Verder benauwde het idee ons dat ons leven
in Nederland waarschijnlijk redelijk voorspelbaar zou blijven. Het idee
om de kinderen voor de zoveelste keer in de regen naar school, hockey
of zeilen te brengen, beangstigde ons – zeker terwijl wij alsmaar ouder
en grijzer zouden worden. Eind 2003, vijf jaar na het ontstaan van
ons plan, gingen wij serieus op speurtocht in Spanje. Dat was het land
waar we allebei na diverse vakanties al eerder stilletjes verliefd op waren
geworden.”

VERRASSING

¹7X MMV LZ]QTMZQOM LIO [\]Q\\MV _M WVTQVM IT [V]Nfelend naar nieuwe koopobjecten tot onze vreugde op een leuk hotel:
El Molino Santisteban. In de buurt van Malaga en op ongeveer 25 minuten rijden van het strand van Marbella. Doordat wij al zoveel andere
objecten hadden gezien, konden we vrij snel inschatten dat dit complex
misschien weleens ideaal voor ons zou kunnen zijn. De tuin grensde ook
nog aan de rivier El Rio Grande en er lagen bovendien diverse leuke
dorpjes omheen. Wat een verrassing! We voelden het kriebelen. Allebei
zagen wij direct de potentie om er onze droom te verwezenlijken en
een hotel/B&B te runnen. Gelukkig konden we met de eigenaar prima
onderhandelen.”

MOLEN VAN 600 JAAR OUD Het ondernemende koppel had er
wel hun fantasie bij nodig, want het complex was al drie jaar niet meer
in gebruik geweest, waardoor het hotel en de aangrenzende, eeuwenoude watermolen er redelijk vervallen uitzagen. Gerard: “Eenmaal daar
aangekomen zagen we dat het hotel en de watermolen grondig moesten
worden opgeknapt. De tuin had meer weg van de jungle die we op onze
wereldreis hadden gezien dan van een plek om straks gasten te ontvangen. Dat maakt je even niet zo blij, maar toch wisten we zeker dat dit onze
plek was en we hier uiteindelijk iets moois van konden maken.“

Madeline legt uit: “Het complex bestaat uit twee
gebouwen. Het hotelgedeelte is gebouwd in karakteristieke Andalusische stijl en is slechts dertig
jaar oud. Maar de naastgelegen watermolen waar
de eetzaal staat en waar wij zelf wilden gaan wonen, is meer dan zeshonderd jaar oud. De molen
is ooit door de Moren gebouwd en werd destijds
gebruikt als graanmolen. Na de ‘Reconquista’ –
de herovering van het gebied door de christenen
op de moslims – hebben de christenen de molen
overgenomen en is deze tot ongeveer 1970 als
graanmolen in gebruik geweest.”

AFSCHEIDSFEEST

Na twee jaar van intensief verbouwen en opknappen, pakten Madeline
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waren nog betrekkelijk jong – acht en zes – toen
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“Hechte vriendschappen hadden zij in Nederland
nog niet echt. Gerard en ik vonden het allebei eigenlijk niet zo moeilijk om onze familie en vrienden
in Nederland achter te laten. Voor ons gevoel was
en is Nederland eigenlijk nog steeds heel dichtbij.
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want we zijn de week voor de verhuizing naar
Spanje getrouwd. Het was een mooi feest waar wij
al onze naasten nog uitgebreid gezien hebben.”
De schrik kwam pas tijdens de eerste winter. Madeline: “Aanvankelijk hield het zeshonderd jaar
oude dak van de eetzaal in de watermolen zich nog
prima, maar tijdens die eerste winter heeft het drie
maanden bijna non-stop geregend. Dat oude dak
van klei, riet en balken onder de pannen zoog zich
helemaal vol met water en is uiteindelijk midden
in de nacht ingestort. Het veroorzaakte een enorm
lawaai waar we allemaal wakker van schrokken.
Toen we de ravage zagen, zonk de moed ons wel
even in de schoenen. Aan de andere kant wisten we
dat het dak toch een keer vernieuwd moest worden.
En gelukkig was de timing niet slecht omdat we nog
alle tijd hadden om het dak te laten vernieuwen
voor het nieuwe seizoen. Al moet ik eerlijk zeggen
dat dat niet mijn eerste gedachte was toen ik die
nacht in de stromende regen naar dat gapende gat
in het dak de molen keek.”
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WENNEN Al met al hebben ze weinig tijd nodig gehad om met hun gezin aan het Spaanse leven
te wennen. Gerard: “Anders dan je misschien zou
verwachten in een vakantieland waar de zon lekker
schijnt, zijn Spanjaarden punctueel. Leveranciers
en werklieden zijn op tijd en komen hun afspraken
na. Wel is de dagindeling in Spanje totaal anders.
Na een late lange lunch is het siësta en gaat alles
dicht, om vanaf vijf uur ‘s middags weer langzaam
op te starten. De avonden gaan lang door, zeker in
de zomer tot diep in de nacht. Ook voor kleine kinderen worden schoolfeestjes en andere leuke dingen op late tijdstippen gedaan. Het eindfeest van
de lagere school begint om negen uur ’s avonds
en gaat door tot één uur ’s nachts. Alle kleuters en
lagere scholieren lopen dan nog steeds rond. In
Nederland zou zoiets ongehoord zijn! De Flamenco-voorstelling van onze dochter – toen acht jaar
– begon om elf uur ’s avonds. Volgens de organisatie lekker vroeg, speciaal voor de kleintjes. Kun
je nagaan! Een Spaanse speeltuin zit in de zomer
rond middernacht nog helemaal vol met kleuters
en opa’s en oma’s. Zoiets komt in Nederland niet
voor.”

VLAKBIJ HET STRAND

De Nederlanders
genieten inmiddels volop van de Spaanse zon. Madeline: “Over het algemeen schijnt de zon in ons
TM^MVTM\\MZTQRSMVÅO]]ZTQRSbWMZ^IZMV_MLI\,M
temperatuur is hier aangenaam, het eten en drinken is lekker, de mensen zijn aardig. We hebben
mooie natuur om ons heen met bergen, de rivier.
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Meer op: www.hotel-molino.com

GOOISCH mag van El Molino
Er zijn prachtige steden in de buurt
Santisteban een overnachting vermet cultuur en alles wat je zoekt. En
loten onder de lezers. Wil je kennis
bovenal zitten we vlakbij het strand,
maken met het zonnige Spaanse
zo’n 25 minuten rijden. Het is zo geleven bij El Molino, stuur dan je
nieten om samen even naar het strand
gegevens naar actie@gooisch.nl.
kunnen rijden…”
Gerard: “Of om bij ons op het terras
met prachtig uitzicht over de vallei en het geluid van stromend water
van de rivier de zon te zien ondergaan. Maar ook om zo’n authentiek
Spaans dorpsfeest in de omgeving te bezoeken, is geweldig. Helemaal als
je op zo’n moment van feest, muziek en wijn realiseert dat je hier niet
op vakantie bent, maar dat je hier echt woont! In die zin hebben we het
Spaanse leven ook geadopteerd. Tussen november en februari boeken we
geen gasten en is er tijd voor onderhoud en klussen. Maar bovenal zorgen
we ervoor dat we dan veel tijd voor onszelf en de kinderen hebben. Het is
belangrijk om in het leven voldoende te genieten. Daar hebben we deze
overstap tenslotte ook voor gemaakt.”

HOLLANDSE LEKKERNIJEN Spijt van hun vertrek hebben ze
nooit gehad. Madeline: “Niemand van ons heeft een seconde heimwee
gehad. Het is fantastisch om te zien hoe groot de vriendenkring van onze
kinderen hier in Spanje is geworden. Wel jammer is dat zoiets als even bij
onze ouders langs wippen er niet meer bij is, maar hun bezoekjes aan ons
compenseren veel. En Nederland voelt nog steeds heel dichtbij. Als we in
Nederland zijn, genieten we met z’n allen extra van alle Hollandse lekkernijen, zoals haring, drop, veel soorten beleg en witbrood. Al met al zien
we door onze verhuizing familie en vrienden misschien minder, maar wel
veel intensiever dan vroeger. We hebben veel Nederlandse gasten dus blijven op de hoogte van alles wat er in Nederland speelt. Dus ja, wij willen
hier voorlopig zeker nog blijven. Omdat we steeds meer gasten krijgen,
hebben we als doel gesteld om ook in het zomerseizoen een balans te vinden tussen hard werken en leuke dingen doen voor onszelf en met elkaar.
Het is belangrijk om dat in de gaten te houden, helemaal als de boel nog
beter draait en het nog drukker wordt met gasten. De overstap naar het
Spaanse leven heeft ons denk ik zeker gelukkiger gemaakt. Het is eigenlijk
min of meer zo uitgepakt zoals we gehoopt en gewenst hadden. Dit is het
leven wat we wilden. Daaruit blijkt: als je zo’n droom hebt, zoals wij toen
hadden op onze wereldreis, heb je die misschien niet voor niets…”

