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naar zijn vertrouwde Limburg. Peter Van Asbroeck 
baatte een zaak uit in Zuid-Afrika, maar zette nooit de 
stap om defi nitief te emigreren. ‘Ik voelde dat ik voor 
een keuze stond: in België blijven wonen of defi nitief 
naar daar verhuizen. Uiteindelijk heb ik gekozen voor 
mijn job en sociaal leven in België’, zei Peter eerder. 

 TO-DOLIJST 
 Dat je bij een verhuizing naar het buitenland beter niet 
over een nacht ijs gaat, is evident. Ook lifecoach en 
budget- en ondernemerscoach Sara Van Wesenbeeck 
van Barking Dogs, die geregeld expats begeleidt, waar-
schuwt voor een al te romantische voorstelling. ‘Het 
klinkt allemaal spannend, maar weet waaraan je begint’, 
vertelt ze. ‘Stel samen met je gezin een lijst op van de 
positieve zaken maar ook van de negatieve gevolgen 
en valkuilen. Wat houdt je tegen? Wat is 
doorslaggevend om het toch te doen? Ga er 
niet te licht over, het is een grote stap. Hou 
ook rekening met je familie in België: zijn 
er hulpbehoevende ouders of grootouders 
die de kleinkinderen enkele keren per week 
opvangen en wat als dat vangnet wegvalt?’ 
Eens je de knoop hebt doorgehakt, moet 
je je praktisch goed voorbereiden, en daar 
kun je aldus Sara Van Wesenbeeck niet 
vroeg genoeg mee beginnen. ‘Maak een 
to-dolijst met alles wat moet gebeuren. 
A� ankelijk van de grootte van het huis 
waarin je terechtkomt: welke meubelen 
en spullen neem je mee? Daarnaast zijn er 
heel wat administratieve zaken te regelen: 
de vaste kosten en verzekeringen in België 
opzeggen, de voorzieningen in het buiten-
land onder de loep nemen, de geldigheid 
van je paspoort en rijbewijs checken en 
updaten... Neem ook echt afscheid van je geliefden. 
Ook kleine kinderen moeten afscheid kunnen nemen 
van hun vriendjes. Laat ze bijvoorbeeld ook een af-
scheidsfeestje in hun kleuterklas organiseren. 

  FINANCIËLE BUFFER 
 De andere gewoontes en wetten én de taal van je nieuwe 
thuisland hoeven dan weer geen struikelblok te zijn. ‘In-
formeer je wel goed over de regels en weet dat sommige 
zaken helemaal anders zullen verlopen dan je gewend 
bent. Probeer in je nieuwe thuisland zo snel mogelijk 
nieuwe contacten op te bouwen en zorg dat je meer hebt 
dan een basiskennis van de taal, want daar loopt het 
vaak mis. In het geval van Staf Coppens: veel Vlamingen 
zullen misschien de weg naar zijn camping vinden, maar 
het is voor het succes van je bedrijf ook belangrijk om 
ter plaatse te netwerken. Zorg ook voor een fi nanciële 
buff er - zeker Scandinavische landen zijn duur. Idealiter 

Voor Kathleen 
Aerts en haar 

gezin lijkt een 
terugkeer 

naar België 
uitgesloten.

Pat Krimson 
hield op Ibiza 

onder meer 
een loungebar 

open, maar 
keerde na tien 
jaar terug naar 

België.

Peter Van Asbroeck 
verkoos uiteindelijk 
toch weer België 
boven Zuid-Afrika. 
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    1   Frankrijk 

    2  Nederland 

    3  Verenigd 

   Koninkrijk 

    4  Spanje 

    5  Duitsland 

    6 De Verenigde   

   Staten 

    7  Luxemburg 

    8  Zwitserland 

    9  Canada 

 10  Israël 
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Wil je zelf emigreren? Check de website
van de stichting Vlamingen in de Wereld. 
Op www.viw.be vind je onder andere 
een gratis emigratiegids.

 Amper twintig was boer 

Manu (55), bekend van  Boer 

zkt Vrouw - De Wereld Rond  

toen hij samen met zijn 

vader naar Zuid-Afrika trok. 

‘Na het overlijden van mijn 

mama wilde papa opnieuw 

beginnen te midden van de 

schoonheid en het klimaat 

van Zuid-Afrika. Ik ben hem 

gevolgd, ik zag het als een 

geweldig avontuur en ik 

heb mij altijd aangetrokken 

gevoeld tot het buitenland. 

We zijn daar destijds nog met 

open armen ontvangen en 

kregen probleemloos een 

permanente verblijfsvergun-

ning.’ 

 Raakte je snel gewend aan 

een nieuw thuisland? 

 Dat is altijd een aanpassing, 

maar als jonge gast ging dat 

vrij makkelijk. Je maakt snel 

vrienden, pikt een nieuwe 

taal snel op... Ik voel me hier 

in Zuid-Afrika nu echt thuis, 

ook al blijf ik wel een Belg. 

Pas op: familie en vrienden ga 

je sowieso missen, ook al ver-

trek je samen met je partner 

en kinderen. Daar kan je niet 

onderuit. Ik skype nog altijd 

een paar keer per week met 

de Belgische achterblijvers, 

maar dat is nooit hetzelfde. 

Je moet ook echt moeite 

doen om in te burgeren, 

anders blijf je voor altijd een 

buitenstaander. Ik wil dus 

zeker niet zeggen dat verhui-

zen naar het buitenland een 

makkelijke stap is. 

 Twee jaar geleden leerde 

je Hilde kennen dankzij 

 Boer zkt Vrouw . Hoe heeft 

zij haar verhuizing naar 

Zuid-Afrika ervaren?  

 Voor haar was het moeilijker 

om zich aan te passen. Ze 

was toen vijftig en liet een 

heel leven achter in België. 

Het heeft even geduurd voor 

ze zich hier thuis voelde, 

maar dankzij het programma 

bouwden we hier ook een 

Belgische vriendenkring op. 

Dat helpt. Binnenkort loopt 

haar tijdelijke verblijfsver-

gunning af, maar die gaan we 

sowieso verlengen. Hilde en 

ik zijn nu een jaar verloofd, 

en zodra we trouwen krijgt ze 

een defi nitieve vergunning. 

We moeten dus maar eens 

werk maken van ons huwe-

lijk. Met twee feesten, een in 

België en een in Zuid-Afrika. 

Piet Huysentruyt woont niet 

zo ver van ons en heeft al 

voorgesteld om het feest in 

zijn zaak te houden. Toen ik 

zei dat hij dan wel zelf moest 

koken, was zijn enthousiasme 

snel over  (lacht) .  

 ‘Als je jong bent, leer je makkelijk de 
taal en maak je snel nieuwe vrienden’ 

kan je een tweetal jaar overbruggen met je spaargeld. En 
hou er rekening mee dat er altijd meer kosten zijn dan je 
begroot hebt.’ Een van de redenen waarom een buiten-
lands avontuur alsnog met een sisser kan afl open, is 
heimwee. ‘Er is een periode waarin alles nieuw en prettig 
is, maar er komt altijd een moment waarop je vervalt in 
een dagelijks ritme en dan kan heimwee de kop opsteken’, 
zegt Sara. ‘Gelukkig kan je online contact houden via 
Facebook of WhatsApp of beeldbellen, maar onderhoud 
ook écht je vriendschappen en familiebanden. Nodig 
hen in je nieuwe thuis uit en voorzie een budget om zelf 
regelmatig naar België terug te keren. Een grote troef is 
dat je een standvastige relatie hebt met een partner met 
wie alles bespreekbaar is. En geef tot slot ook niet al te 
snel op, neem de tijd om je nieuwe leven stap voor stap 
op te bouwen, anders bestaat de kans dat je spijt hebt dat 
je niet lang genoeg doorgezet hebt. Aan de andere kant is 
er ook niets mis met terugkeren. Soms is dat echt nood-
zakelijk als je bijvoorbeeld te veel heimwee hebt. Dat is 
geen schande, want je bent moedig genoeg geweest om 
de stap te wagen.’          

Meer info via www.barkingdogs.be 

 MANU UIT HET VORIGE SEIZOEN VAN  
'BOER ZKT VROUW ' WOONT IN ZUID-AFRIKA  

 TOP 10 VAN LANDEN 
WAAR BELGEN HET LIEFST 

NAARTOE EMIGREREN 


