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BREDANAARS OVER DE GRENS

SABINE, 
ANDREW 

EN HUN GEZIN 
GENIETEN VAN

OP IBIZA
BREDA; WE LOVE IT! MAAR WE KUNNEN ONS OOK VOORSTELLEN 

DAT SOMMIGEN MEER VAN DE WERELD WILLEN ZIEN. DE 
BREDASE SABINE (37) EN HAAR PARTNER ANDREW (38) 

BESLOTEN OM TE GAAN REIZEN. MEER ZIEN VAN DE WERELD, 
BEWUSTER LEVEN EN DICHTER BIJ DE NATUUR ZIJN; DAT 

WAS HUN DOEL. ZONDER PLAN STAPTEN ZE IN DE CARAVAN 
EN GINGEN ZE TOUREN DOOR EUROPA. SAMEN MET HUN 3 

KINDEREN BELANDDEN ZE OP IBIZA. EN DAAR ZIJN ZE EIGENLIJK 
NOOIT MEER WEGGEGAAN, WANT HET EILANDLEVEN BEVALT DE 

(INMIDDELS) ONDERNEMERS PRIMA. TEKST: MARSHA PAANS

GENIETEN VAN

OP IBIZA‘the island life’ 
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VAN BETEKENIS WILLEN ZIJN
“Eigenlijk heb ik altijd de gebaande paden bewandeld”, 
vertelt Sabine. “Ik ben in Etten-Leur opgegroeid en na 
de middelbare school gaan studeren aan de Hotelschool 
in Den Haag. Hierna heb ik snel carrière gemaakt bij 
een grote multinational. Eigenlijk ging dat allemaal 
heel goed. Maar gaandeweg werd het voor mij steeds 
helderder dat ik daar niet op mijn plek zat. Ik wilde iets 
doen van betekenis. Ik had daar een commerciële rol 
en als B2B Sales Manager was ik eindverantwoordelijk 
voor een team van accountmanagers. Maar ik voelde dat 
er meer was dan dat. Het verbinden met de mensen in 
mijn team en hen laten ontwikkelen en groeien vond ik 
prachtig, alleen de commerciële omgeving en de politiek 
binnen de organisatie pasten niet bij mij. Wel heb ik er 
iets moois aan overgehouden, want ik heb hier mijn man 
Andrew leren kennen. Ofja, vriend… We zijn nog niet 
getrouwd, maar dat zijn we op een dag wel van plan”, 
glundert de onderneemster.

HELP, WE ZEGGEN ONZE BAAN OP
“Tijdens mijn carrière heb ik een coachingsopleiding 
gevolgd. Ik belandde in twee werelden en het werd 
me steeds duidelijker dat ik veel meer het werk als 
coach wilde gaan doen. Op een gegeven moment 
ging mijn lichaam dat ook aangeven en kreeg ik veel 
stressklachten. Ook Andrew kreeg – net zoals ik – steeds 
sterker het gevoel dat er meer uit het leven te halen viel. 
We hebben toen allebei in dezelfde week onze baan 
opgezegd. Dat was natuurlijk even schrikken voor onze 
leidinggevende en collega’s, maar we voelden heel sterk 
dat we dit wilden doen”, laat Sabine weten. “Ik was op 
dat moment zwanger van de oudste, van Sterre. Mensen 
om me heen verklaarde me voor gek. ‘Je bent zwanger, is 
dit wel zo’n goed idee?’ kreeg ik dan te horen. Tóch 
hebben we samen die stap gezet en ben ik een eigen 
coachingspraktijk in Breda begonnen. Heerlijk!”

HET PLAN WAS GEEN PLAN
“Andrew is ook ondernemend een heeft destijds verschillende 
bedrijfjes opgericht. We waren gelukkig, zaten lekker op 
onze plek in Breda en deden allebei wat we leuk vonden. 
Toen kwam ik met het idee om op reis te gaan samen met 
het gezin. Ik wilde dichter bij de natuur leven, meer bewust 
zijn, meer rust ervaren en meer vrijheid. We hadden een 
huurhuis en ik huurde mijn praktijkruimte. De huur was dus 
zo opgezegd. We kochten een caravan en zijn gaan reizen 
door Europa. We waren in eerste instantie niet van plan 
om te emigreren, maar we stonden wel overal voor open. 
Dat hebben we thuis ook verteld. Het plan was: als we iets 
tegenkomen, dan zou het kunnen dat we blijven hangen”, 
zegt Sabine.

DE BOOT NAAR IBIZA
“Onderweg werd ik zwanger van de derde, Pepijn”, vertelt de 
avontuurlijke onderneemster trots. “Op dat moment had ik 
sterk de behoefte aan stabiliteit; een vaste plek. We hadden 
die twee meiden al en moesten onderweg gewoon werken. 
Ik kan je vertellen dat dat best pittig was. We zaten op dat 
moment in Spanje op het vaste land. Het was winter, dus 
veel campings waren dicht op dat moment. We besloten om 
de boot te pakken en naar Ibiza te gaan. Ik was er al snel van 
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overtuigd dat ik hier een langere tijd wilde blijven. 
Andrew had nog zo zijn bedenkingen. Hij had een 
beeld van Ibiza wat veel Nederlanders hebben. Ibiza 
was in zijn ogen één groot party-eiland. Eenmaal 
aangekomen zijn we nooit meer weggegaan.”

EEN NIEUW THUIS
“Nu wonen we op een oude boerderij van meer dan 
100 jaar oud. We wonen aan de noordoostkant van 
het eiland. Feestende mensen, en het zien en gezien 
worden dat veel mensen van Ibiza kennen, kom 
je aan deze kant van het eiland veel minder tegen. 
We wonen midden in de natuur boven op een berg 
met uitzicht op zee”, laat Sabine trots weten. “We 
hebben echt heel lang moeten zoeken. Ik ben op 
een gegeven moment naar Mallorca gegaan. F*ck 
dat hele Ibiza, dacht ik toen. Toen ik zondagavond 
terugkwam uit Mallorca besloot ik om nog één 
keer op de huizenwebsite te kijken. En daar stond 
hij; ons droomhuis. We planden onmiddellijk een 
bezichtiging en zijn naar het huis gaan kijken. We 
kwamen aanrijden, keken elkaar aan en zeiden: ‘Ja 
dit is het!’ Het was een basic huis, maar we hebben 
er ons thuis van gemaakt."
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“We proberen om in de 
ochtenden te werken en 
in de middag zijn we veel 
met de kindjes thuis"
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VRIJHEID ALS KERNWAARDE
“Vrijheid staat voor mij op nummer één”, vertelt 
Sabine. “Voor Andrew is natuur het belangrijkste. 
Ibiza is een heel vrije plek. Eén van de meest 
vrije plekken in Europa en dat vind ik heel fi jn. 
Mensen laten elkaar heel erg met rust en hebben 
geen oordeel. Je kunt doen wat je wilt, dragen wat 
je wilt en zijn wie je wilt zijn. Andrew is het liefst 
heel de dag in onze moestuin bezig. Hij hoopt op 
een dag dé hovenier van het eiland te worden en 
heeft het plan om op een dag tuinen te mogen 
ontwerpen voor mensen hier op het eiland.”

NOG STEEDS EEN COACHINGSPRAKTIJK, MAAR 
DAN IN EEN ANDERE VORM
“Ik begeleid nog steeds mensen individueel, 
maar ik richt me hier op Ibiza voornamelijk 
op stellen. Ik ben dus relatietherapeut voor 
Nederlandse stellen. Dat klinkt heel zwaar, maar 
dat is het niet”, legt de eilandbewoonster uit. 
“Ieder stel verdient één keer in de zoveel tijd 
wat extra energie en aandacht. Mensen gaan 
vaak wel naar een coach of psycholoog om aan 
zichzelf te werken. Maar als je iets aan je relatie 
moet doen, is er iets goed mis. Daar zit tóch een 
of ander stigma op. Ibiza kan een ingewikkeld 
eiland zijn als je in een relatie zit. Het is een 
eiland waar je kunt doen en laten wat je wilt. Je 
kunt jezelf bijvoorbeeld helemaal verliezen in het 
nachtleven of in spiritualiteit. Op dit eiland wordt 
alles onder een vergrootglas gelegd”, gaat Sabine 
verder. 
“Als je relatie al een beetje wankel is of als je zelf 
nog niet helemaal weet waar je naar op zoek 
bent, dan kan het voor je relatie spannend zijn 
om op Ibiza te wonen.”

MOND-TOT-MONDRECLAME
“Stellen komen gezamenlijk naar me toe, 
maar als onderdeel van het traject zie ik ze 
ook individueel. Zo wordt er echt gewerkt op 
een diepere laag en groeien stellen samen veel 
sneller. Langere termijn resultaten, en geen 
symptoom, maar de oorzaak; daar kijk we samen 
naar. Mijn ambitie is dat alle stellen, in welke 
fase ze ook zitten in hun relatie, investeren in 
elkaar. Samen onderzoeken, groeien en zo de 
wereld een stukje mooier maken. Zeker wanneer 
er ook kindjes bij betrokken zijn. In Nederland 
had ik al een goedlopende praktijk, maar hier 
op Ibiza begin ik eigenlijk weer van voor af aan. 
Work in progress”, zegt Sabine lachend. “Wat 
ik met mijn praktijk doe en wie ik allemaal kan 
helpen? Je kunt bij mij terecht voor onderhoud 
van je relatie. Zoals je bijvoorbeeld je auto naar 
de garage brengt. Maar ook voor verdieping 
binnen je relatie kun je bij me aankloppen. Ook 
zijn er stellen die even de verbinding met elkaar 
zijn kwijtgeraakt. Deze stellen voelen sterk dat 
ze voor elkaar kiezen, maar hebben een heftige 
tijd achter de rug. Iedereen die aan zijn relatie wil 
werken is welkom.”

OPGROEIEN MET HET GEZIN
“Andrew heeft ook zijn eigen ondernemingen. 
Zo beheert hij onder andere de webshop van 
Beuk Meubels en heeft hij een IT-bedrijf met 

een paar jongens in Amsterdam. Het zorgt voor een stabiel inkomen en 
dat is natuurlijk superfi jn. Daarnaast is hij altijd met andere dingen bezig. 
Maar, zoals ik al zei, wil hij gewoon het liefst heel de dag tuinieren”, zegt de 
onderneemster glimlachend. “We proberen om in de ochtenden te werken 
en in de middag zijn we veel met de kindjes thuis. We willen samen met de 
kinderen opgroeien. In Nederland zie je bijvoorbeeld dat veel ouders hun 
kinderen naar een kinderdagverblijf of oppas brengen. Prima oplossing 
hoor, maar dat is niet voor ons weggelegd. We brengen veel tijd met elkaar 
door en zijn eigenlijk altijd samen.”

EEN MOOIE PLEK MET MOOIE MENSEN
“Ik ben samen met een paar investeerders bezig om een holistische plek op 
te zetten, waar gezondheid en zingeving centraal staan. Mijn missie is om 
mensen weer (terug) in verbinding te brengen met hun lichaam. Het creëren 
van balans in body, mind en soul. Het lichaam zit vol wijsheid. Het is jouw 
kompas en kan zelfhelend zijn. Denk aan preventieve zorg en herstel van 
chronische klachten die in het reguliere systeem geen heling vinden. En 
binnen deze holistische plek wil ik dan relatietherapie integreren.”
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