
OP ZOEK NAAR BUITENLANDS GELUK

Veel Belgen durven er alleen 

van te dromen, Staf Coppens 

en zijn gezin gaan écht voor 

een buitenlands avontuur. In 

oktober verhuizen ze naar 

Zweden om er een camping 

uit te baten. Maar is zo’n 

beslissing ook echt een garan-

tie op grenzeloos genieten?

M
instens 485.728 Belgen wonen en wer-
ken momenteel in het buitenland. Een 
getal dat in werkelijkheid nog hoger ligt, 
want niet iedereen laat zich ter plekke 
registreren bij de Belgische ambassade. 

Belgen emigreren vooral omwille van hun job. Andere 
redenen zijn een relatie, een zonniger klimaat of gewoon 
het avontuur. Staf Coppens en zijn vrouw Monique van 
der Velden droomden er naar eigen zeggen al vijf jaar 
van om in Zweden te gaan wonen met hun kinderen 
Beau (12) en Nora (11). Onlangs vonden ze daarvoor de 
geschikte plek, in het zuiden van het land. In de lente van 
volgend jaar willen ze er een camping openen. ‘Tijdens 
een zoveelste kampeertrip ontstond de droom om te 
verhuizen en er zelf een camping te openen’, vertelde Staf 
vorige week in  Het Laatste Nieuws . Vlaanderen helemáál 
de rug toekeren, is niet de bedoeling. Hij zal samen met 
zijn broer Mathias VTM-programma’s blijven maken, en 

dus af en toe naar Vlaanderen terugkeren. De verhui-
zing van het gezin naar Zweden en de oprichting van de 
camping worden trouwens ook het onderwerp van een 
tv-programma, dat als werktitel  Camping Cöppens  kreeg.

 HOGERE LEVENSKWALITEIT 

 Staf is niet de eerste BV die zijn geluk beproe�  in het 
buitenland. Ook gewezen quizmaster Herman Van 
Molle verloor zijn hart aan het Zweedse platteland. 
Ex-K3-zangeres Kathleen Aerts zocht het buiten Europa 
en verhuisde met haar gezin en moeder naar Zuid-Afri-
ka, waar ze al vijf jaar het reisbureau StievieWonder-
Tours runt. Een beslissing die ze zich nog geen seconde 
beklaagd hee� . ‘We zijn dichter naar elkaar toegegroeid, 
gewoon omdat we hier een hogere levenskwaliteit heb-
ben’, vertelde Kathleen recent nog. Niet elk buitenlands 
avontuur is een even lang leven beschoren. Pat Krimson 
woonde tien jaar op Ibiza maar keerde uiteindelijk terug 

Voor Staf, 
Monique,  
Beau en 
Nora be-
gint een 
groot 
avontuur.  
Voor 
broer 
Mathias 
valt het 
afscheid 
zwaar.

  Weg zijn wij!
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‘Het enige waarvan ik 
spijt heb? Dat ik de stap 

niet eerder zette’
Tv-maker Frank Molnar verloor al op 

jonge leeftijd zijn hart aan Amerika en 

in de periode dat hij voor zijn werk bij 

JIMtv en TMF regelmatig naar daar 

moest, werd die liefde alleen maar 

groter. Toen hij na een vakantie met 

zijn vriendin Marissa in Las Vegas plots 

een contract kreeg aangeboden om 

ter plekke video- en fotoproducties 

te maken, was de keuze dan ook 

snel gemaakt. ‘We zijn het vliegtuig 

opgestapt met een koffer vol kleren 

en mijn belangrijkste cameramateriaal. 

De rest hebben we achtergelaten in 

België. Terwijl ik al aan het werk was, 

ging Marissa haastig op zoek naar een 

appartement’, lacht Frank. ‘Het leek 

wel een herstart van ons leven.’

Ben je snel gewend geraakt aan je 

nieuwe thuisland? 

Iedere dag wakker worden onder een 

stralende zon en vervolgens een frisse 

duik in het zwembad nemen: dat went 

heel snel. Natuurlijk is het ook een 

beetje rock-’n-roll. Je moet nieuwe 

mensen leren kennen die je vooruit 

willen helpen. Maar we hebben echt 

veel geluk gehad. Als ik er zo over 

nadenk, vind ik het alleen maar spijtig 

dat ik die stap niet eerder heb gezet. 

Wat hield je tegen?

Je weet hoe een Belg denkt. Mensen 

zeggen dat het niet gaat lukken of 

dat je te veel problemen op je nek 

haalt... Die typische bekrompenheid 

en voorzichtigheid remde me wat af. 

Daarom hou ik ook zo van de menta-

liteit van de Amerikanen. Die durven 

wel groot te dromen. En dan heb ik 

het nog niet over de vriendelijkheid 

en de positiviteit van de mensen. En 

nee, die zijn niet fake. Echte vrienden 

zullen je ook altijd steunen. Ik kan 

iedereen een verhuizing naar het bui-

tenland aanraden. Mij heeft het nog 

gelukkiger gemaakt dan ik al was. 

Zijn er ook valkuilen? 

Zorg er zeker voor dat al je papie-

ren in orde zijn zodat je ter plekke 

die stress alvast niet hebt. De eerste 

periode reisde ik onder een toeristen-

visum naar de VS en dat leverde na 

een tijdje wat stress op aan de grens. 

Ook al had ik meteen mijn bedrijf op-

gericht. Dat was een gedoe. Gelukkig 

had ik na een tijdje het juiste visum 

en is het geen probleem meer. Zeker 

nu ik een trotse Nevadian ben (lacht).  

Mis je iets van België, los van fami-

lie en vrienden uiteraard? 

Op zondagavond een frituur binnen-

stappen voor een lekker pak friet. Een 

terugkeer zit er voorlopig nog niet in 

met alle geweldige projecten die we 

hier aan het doen zijn. Maar ik sluit 

het zeker ook niet uit. 

Is je band met Marissa veranderd 

door te verhuizen?

Marissa en ik beseffen hoe uniek  

dit avontuur is en genieten er volop 

van. Dat maakt onze relatie veel 

intenser. Nu we in een nieuw huis 

wonen, durf ik zelfs te zeggen dat we 

klaar zijn voor de volgende stap en 

aan kindjes willen beginnen. 

FRANK MOLNAR IS TWEE JAAR  

GELEDEN NAAR LAS VEGAS VERHUISD

Herman Van Molle ging 
Staf voor toen hij België 

inruilde voor Zweden. 

Het buitenlands avon-
tuur heeft zijn relatie 
met Marissa veel  
intenser gemaakt,  
zegt Frank. 


