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PS deWereld skypet wekelijksmet een Amsterdammer
in het buitenland over een leven over de grens. Dezeweek:

Pauline Kouw (45), winkeleigenaar en handigmet
schelpen, teNoosa, Australië. tekst RENÉ VAN DER MEER

‘Mijn ideeën
vallen hier in
de smaak’

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

Enkele reis

Schelpenjungle
“Mijnwinkel verschilt een beetje van
de andere panden in de straat. Eigen-
lijk is TrèsNoosa het best te om-
schrijven als een schelpenjungle. De
vloer is bedektmet fijn zand, het in-
terieur bestaat uit drijfhout, en over-
al waar je kijkt zie je schelpen. Ik ver-
koop er uiteenlopende voorwerpen
waarin schelpen zijn verwerkt en ik
geef erworkshops. Cursisten van alle
leeftijden zitten in het zandmet
schelpen enhout tewerken.”

Zon en avontuur
“Opmijn veertiende knipte ik al
plaatjes van palmbomenuit. Ik voel
me aangetrokken tot zon, zee en
strand. Zodra hetmogelijkwas,
zocht ik die omgevingen op. Eerst als
toerist, later als stewardess. Ik vond
het ook leuk inNederland,maarwel
omdat ikwist dat ik binnenkortweer
op reis zou gaan.”

Regen
“Die balans verdween toen ikmoe-
derwerd. Opeens zat ik veel thuis en
daarvanwerd ik niet gelukkig. Ikwil-
de geenmoeder zijn diemet haar
kind voor op de fiets naar het Vondel-
park rijdt. Ikwildemetmijn dochter
over het strand lopen, niet door de

regen. Langzaamgroeide het besef
dat ik niet inNederlandwilde blij-
ven.Mijnmanhoefde ik niet te over-
tuigen. Hij heeft lang inAmerika ge-
woond enwas 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
enmijn broerwoont er nog steeds.
Eigenlijk zonder te twijfelen hebben
wede knoopdoorgehakt en zijnwe
naarNoosa vertrokken. Ik kende dit
kustplaatsje nog uitmijn tijd als ste-
wardess.”

No worries
“Omdat Australiëwesters is, kostte
het onsweinigmoeite omhier onze
draai te vinden. Daarbij wonenhier
nogalwat emigranten. Dat schept
een band,waardoor je snel contact
maakt. Goed, ikmoest evenwennen
aande somswereldvreemdeAustra-
liër. Jemerkt dat ze op een eilandwo-
nen en de rest van dewereld letterlijk
ver van hunbed is,maar dat heeft
ook voordelen. Het zorgt voor een no
worries-mentaliteit.”

“Dankzij ons spaargeld konden
we ons het eerste jaar een soort va-
kantiegevoel permitteren. Australië
is alleen niet goedkoop en ons spaar-

saldo slonk sneller danwehadden
gehoopt. Zonder uitzicht op een
baanheb ikme toenwel eens afge-
vraagd hoe het verdermoest.”

Kitsch
“Schelpen verwerken in bijvoorbeeld
een schilderijtje gebeurt al eeuwen,
ook hier.Maarwat ik hier zag, vond
ik nogal tacky, kitsch. Datwilde ik
beter doen. Ik ben aan de slag ge-
gaanmet schelpen enmerkte dat
mijn ideeën in de smaak vielen.Mis-
schien heb ik als Europese een ande-
re benadering, doordat ikmet andere
ogennaarmaterialen 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 binnen-
kort verhuis ik naar een groter pand.
Vooralmijn ontwerp van een vaas
waarin schelpen en kaarsvet zijn ver-
werkt, valt in de smaak. In een rusti-
geweek verkoop ik er daarvan zo’n
twintig.Met kerst het veelvoudige.”

Open blik
“Als ik inNederlandwas gebleven,
had ik die creativiteit waarschijnlijk
niet ontwikkeld. Juist door alles ach-
terme te laten stond ik open voor
nieuwemogelijkheden. Opeenswas
alles een optie.”

Gewoon doen
“InNederland stond ik bekend als
feestbeest. Uitgaan, reizen, vrijheid-
blijheid bepaaldenmijn bestaan. Ik
was ook onrustig enmisschienwel
op de vlucht, door steedsweer op
reis te gaan. Die tijd ligt achterme. Ik
ben hier rustiger, tevredener. Ik hoef
niet langer te zoeken.”

“Tegen iemanddie nadenkt over
een leven in het buitenland kan ik
kort zijn: gewoondoen.Wat is het
ergstewat kan gebeuren?Dat het niet
lukt? In dat geval heb je hetwel ge-
probeerd en dat is altijd beter dan je
afvragenwatmogelijkwas geweest.”

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.”

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


