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Enkele reis

PS de Wereld skypet wekelijks met een Amsterdammer
in het buitenland over een leven over de grens. Deze week:
Pauline Kouw (45), winkeleigenaar en handig met
schelpen, te Noosa, Australië.
tekst RENÉ VAN DER MEER

‘Mijn ideeën
vallen hier in
de smaak’
Schelpenjungle

“Mijn winkel verschilt een beetje van
de andere panden in de straat. Eigenlijk is Très Noosa het best te omschrijven als een schelpenjungle. De
vloer is bedekt met fijn zand, het interieur bestaat uit drijfhout, en overal waar je kijkt zie je schelpen. Ik verkoop er uiteenlopende voorwerpen
waarin schelpen zijn verwerkt en ik
geef er workshops. Cursisten van alle
leeftijden zitten in het zand met
schelpen en hout te werken.”

Zon en avontuur

“Op mijn veertiende knipte ik al
plaatjes van palmbomen uit. Ik voel
me aangetrokken tot zon, zee en
strand. Zodra het mogelijk was,
zocht ik die omgevingen op. Eerst als
toerist, later als stewardess. Ik vond
het ook leuk in Nederland, maar wel
omdat ik wist dat ik binnenkort weer
op reis zou gaan.”

Regen

“Die balans verdween toen ik moeder werd. Opeens zat ik veel thuis en
daarvan werd ik niet gelukkig. Ik wilde geen moeder zijn die met haar
kind voor op de fiets naar het Vondelpark rijdt. Ik wilde met mijn dochter
over het strand lopen, niet door de

regen. Langzaam groeide het besef
dat ik niet in Nederland wilde blijven. Mijn man hoefde ik niet te overtuigen. Hij heeft lang in Amerika gewoond en was direct enthousiast
toen ik voorstelde naar een ruimer en
zonniger land te verhuizen.”
“Australië speelde al een rol in
ons leven. Mijn zus heeft er gewoond
en mijn broer woont er nog steeds.
Eigenlijk zonder te twijfelen hebben
we de knoop doorgehakt en zijn we
naar Noosa vertrokken. Ik kende dit
kustplaatsje nog uit mijn tijd als stewardess.”

No worries

“Omdat Australië westers is, kostte
het ons weinig moeite om hier onze
draai te vinden. Daarbij wonen hier
nogal wat emigranten. Dat schept
een band, waardoor je snel contact
maakt. Goed, ik moest even wennen
aan de soms wereldvreemde Australiër. Je merkt dat ze op een eiland wonen en de rest van de wereld letterlijk
ver van hun bed is, maar dat heeft
ook voordelen. Het zorgt voor een no
worries-mentaliteit.”
“Dankzij ons spaargeld konden
we ons het eerste jaar een soort vakantiegevoel permitteren. Australië
is alleen niet goedkoop en ons spaar-

saldo slonk sneller dan we hadden
gehoopt. Zonder uitzicht op een
baan heb ik me toen wel eens afgevraagd hoe het verder moest.”

Kitsch

“Schelpen verwerken in bijvoorbeeld
een schilderijtje gebeurt al eeuwen,
ook hier. Maar wat ik hier zag, vond
ik nogal tacky, kitsch. Dat wilde ik
beter doen. Ik ben aan de slag gegaan met schelpen en merkte dat
mijn ideeën in de smaak vielen. Misschien heb ik als Europese een andere benadering, doordat ik met andere
ogen naar materialen kijk die voor
Australiërs vanzelfsprekend zijn.”
“Met onder andere zelfgemaakte
spiegels en fotolijsten ben ik eerst op
markten gaan staan. Vervolgens
kocht ik een eigen zaak en binnenkort verhuis ik naar een groter pand.
Vooral mijn ontwerp van een vaas
waarin schelpen en kaarsvet zijn verwerkt, valt in de smaak. In een rustige week verkoop ik er daarvan zo’n
twintig. Met kerst het veelvoudige.”

3x dit mis ik
uit Amsterdam
Balraj “Mijn favoriete Indiaas restaurant,
op de Haarlemmerdijk. Toen ik nog in
Amsterdam woonde, kwamen mijn man
en ik hier soms drie keer per week.
Natuurlijk voor het lekkere eten, maar
ook voor de gezelligheid.”
Het Vondelpark “Als het zonnetje scheen
fietste ik hier graag doorheen. Of ik ging
er hardlopen, of naar de cafeetjes. In mijn
jonge jaren ben ik er wel eens wakker
geworden.”
De Tweede Kamer “Of een andere leuke
coffeeshop. Je hebt hier wel de Happy
Herb Shop, waar ze bepaalde kruiden
verkopen om high van te worden, maar
dat komt natuurlijk niet in de buurt van
wat je in Amsterdam kunt vinden.”

Open blik

“Als ik in Nederland was gebleven,
had ik die creativiteit waarschijnlijk
niet ontwikkeld. Juist door alles achter me te laten stond ik open voor
nieuwe mogelijkheden. Opeens was
alles een optie.”

Gewoon doen

“In Nederland stond ik bekend als
feestbeest. Uitgaan, reizen, vrijheidblijheid bepaalden mijn bestaan. Ik
was ook onrustig en misschien wel
op de vlucht, door steeds weer op
reis te gaan. Die tijd ligt achter me. Ik
ben hier rustiger, tevredener. Ik hoef
niet langer te zoeken.”
“Tegen iemand die nadenkt over
een leven in het buitenland kan ik
kort zijn: gewoon doen. Wat is het
ergste wat kan gebeuren? Dat het niet
lukt? In dat geval heb je het wel geprobeerd en dat is altijd beter dan je
afvragen wat mogelijk was geweest.”

CV
In Amsterdam stewardess bij KLM
Oude adres Vinkenstraat
Vertrokken december 2005
Huidige woonplaats Noosa, Australië
Dagbesteding naar het strand, werken in
Très Noosa, zwemmen in zee, paardrijden
met mijn dochter
Uitzicht de oceaan en de bergen

Ook skypen? Stuur een mailtje naar
enkelereis@parool.nl

