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DROOM Gezin verliet Heerlen tien jaar geleden en begon camping in Slowakije

Keuze voor eenvoud en natuur
n
Dion (52) en Monique (49)
en hun twee zonen lieten in
2006 hun vertrouwde leven
in Limburg achter voor een
avontuur in een primitief
dorp in Slowakije.
door Ruben van Erp

T

ijdens de vele kampeervakanties in Oost-Europa
ontstaat bij Dion en Monique Suppers-Smets uit
Heerlen het idee om ooit een eigen
camping te beginnen. Sneller dan
gedacht wordt deze droom werkelijkheid. „In 2005 was er een reorganisatie bij de werkgever van Dion.
Hij werd uitgekocht en moest op
zoek naar nieuw werk. Dat was een
moment om na te denken. Gaan
we nu het avontuur aan of wachten we tot de jongens het huis uit
zijn? We hebben met de kinderen
overlegd en zij waren razend enthousiast. Toen hebben we alles in
gang gezet”, zegt Monique.
Waar je normaliter zou denken aan
een zonnige bestemming als Frankrijk, Spanje of Italië strijkt het gezin neer in the middle of nowhere in
Slowakije. Dion: „We reisden al vaker door Oost-Europa, zoals Hongarije, Tsjechië en Slovenië. Wij houden van deze landen omdat je teruggaat naar het ware leven, het
eenvoudige, met kleine dingen tevreden zijn, niet te materialistisch
en dicht bij de natuur. Uiteindelijk
is de keuze op Slowakije gevallen.
Onze zonen Mick en Jordi, die toen
dertien en elf waren, hadden wel
zin in een groot avontuur. Ze maken snel nieuwe vrienden.”
Met de goedkeuring van het
kroost vertrekt het gezin naar het
primitieve gehucht Rohozná, dat
drie straten, één winkeltje en zo’n
250 inwoners telt. De eerste grote
stad ligt op een uur rijden. Het gebied staat bekend om de prachtige
natuur, want Rohozná ligt aan de
voet van de Lage Tatra, het gebergte dat wordt gezien als een van de

Dion en Monique Suppers-Smets runnen al tien jaar een camping in Slowakije en hebben geen spijt van hun vertrek uit Heerlen.
mooiste natuurgebieden in OostEuropa. Dion en Monique beginnen er de camping Het Boerenhof,
oftewel Sedliacky Dvor in het Slowaaks. „We willen de gasten een
stukje Slowaaks leven laten zien.
Het land is niet zo bekend bij Nederlanders, maar het is een prachtige en ideale vakantiebestemming.
Zeker voor mensen die van rust en
natuur houden. Het is allemaal nog
heel puur hier, niet zo toeristisch.
Voor het uitgaansleven of om te
shoppen hoef je hier niet te komen. Maar je kunt wel prachtig
wandelen, mountainbiken en genieten van echte natuuractiviteiten, zoals houthakken of zelf jam
maken”, zegt Monique.

Het Slowaakse leven is dan ook
niet te vergelijken met het leventje
in Zuid-Limburg. Dion: „In Nederland programmeerden we de digitale thermostaat, hier moeten we elke dag stoken met hout dat we zelf
gehakt hebben. Het is hier allemaal
zeer eenvoudig. Een keuken is hier

“

Je gaat terug naar het
ware leven, het
eenvoudige, met kleine
dingen tevreden zijn, niet
te materialistisch.
Dion Suppers-Smets

gewoon een wasbak met een kraan
en koken doe je op de houtkachel.
En verbaas je niet als ineens de
stroom of het water het niet doet,
dat kan allemaal. Dit simpele leven
is het ware leven voor ons. We hebben geen agenda, geen gestres of gejaag, maar kijken uit het raam en
bedenken dan wat we gaan doen.”
Het Slowaaks heeft het echtpaar inmiddels onder de knie. „Maar dat
was verschrikkelijk moeilijk om te
leren. Zo’n Slavische taal is niet te
vergelijken met Nederlands of Engels.”
Hoewel het leventje goed bevalt,
zijn de kinderen inmiddels terug in
Nederland. „De jongens wilden
Engelstalig studeren en dat is in Slo-
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wakije bijna niet mogelijk. Daarom
zijn ze teruggegaan. We skypen elke week en in de vakanties komen
ze nog hierheen”, zegt Monique.
Zelf gaan ze nog één keer per jaar
naar Nederland. Toch zijn er dingen die ze missen. Monique: „Het
klinkt misschien dom, maar naar
een broodje kroket verlang ik wel
af en toe, dat blijft heerlijk. En hoewel het hier een paradijs is voor
mountainbikers, zijn de fietsvoorzieningen slecht. Dat is gewoon
niet veilig genoeg.”
Toch denken ze er niet aan om
terug te komen. Daarvoor is het
leven in Slowakije te mooi. En het
bedrijf loopt goed. „We zijn erg
tevreden; we groeien nog elk jaar.”

