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Vertrokken naar
…Griekenland

Velen van ons dromen van een huis in Griekenland. Een plek om tot rust te 

komen, een boek te lezen op een zonovergoten terras en mooie wandelingen 

te maken. Een huis om vrienden en familie uit te nodigen, en hen met wijn en 

spijs te laten delen in de gezelligheid van Griekenland. Een uitvalsbasis om het 

land te verkennen. Een enkeling realiseert die droom ook daadwerkelijk. 

Iedere dag een nieuw avontuur

Vooral jonge gezinnen staan positief 
tegenover emigratie naar Griekenland
Foto - Shutterstock



Nils Vanbellingen is geboren en 

getogen in Dendermonde in Oost-

Vlaanderen, maar heeft in zijn volwassen 

jaren op meerdere plekken in Europa 

gewoond, zoals hij zelf zegt ‘gestuwd 

door de wetenschap dat de ontdekking 

van nieuwe oorden in de eerste plaats de 

ontdekking van jezelf is’. Zo woonde hij 

eerder in Ierland, Spanje, Denemarken en 

Zwitserland. Iemand die het avontuur niet 

schuwt, dat is wel duidelijk. 

De 39-jarige Vlaming woont sinds januari 

2017 in Athene. In het eerste jaar woonde 

hij in de wijk Maroussi in het noorden 

van de stad. In februari 2018 verhuisde 

hij naar Metamorfosi, een voorstad in 

het noordwesten van Athene waar zijn 

Griekse vrouw is opgegroeid. 

En dat is in Nils’ geval de reden dat hij in 

Griekenland woont. Zijn vrouw Vana is 

een geboren en getogen Atheense. “We 

hebben elkaar ontmoet via haar broer, 

met wie ik al jaren bevriend was”, vertelt 

Nils. Ondertussen zijn ze al zo’n vijf jaar 

samen.  

Was de keuze om in Griekenland te gaan 

wonen makkelijk gemaakt? “Aanvankelijk 

is zij bij mij in Gent ingetrokken. Wel 

met de gedachte om vroeg of laat samen 

in haar geboorteland te gaan wonen. Toen 

ik twee jaar geleden een baan in Athene 

kreeg aangeboden, hoefden we niet lang 

te twijfelen. Ik werk nu bij OPAP, de 

vroegere Griekse staatsloterij die sinds een 

paar jaar geprivatiseerd is. Ik ben verant-

woordelijk voor het online-wedaanbod, bij 

de Grieken bekend als Pame Stoixima.”

Ondertussen zijn de twee getrouwd, 

en hebben ze een zoontje gekregen. 

Op mijn vraag wat hem het best bevalt 

in het geboorteland van zijn vrouw, hoeft 

Nils niet lang na te denken: “De spontane, 

welgemeende en ongecompliceerde vrien-

delijkheid en gastvrijheid van de Grieken 

was een bijzonder aangename ontdekking. 

Die mentaliteit zorgde ervoor dat ik in 

mijn bedrijf, dat bijna uitsluitend Griekse 

werknemers telt, als nieuweling én vreem-

deling door iedereen hartelijk ontvangen 

werd. Een hemelsbreed verschil met de 

Vlaamse bedrijfscultuur, waar wantrou-

wen troef is en de werknemers nieuwe 

collega’s vaak in de eerste plaats zien als 

potentiële bedreiging. De Griekse sponta-

niteit kom ik ook tegen in onze woonwijk 

in Metamorfosi, waar iedereen me steeds 

met diezelfde warme vriendelijkheid 

begroet, zeker wanneer ik met m’n zoon-

tje Aris op stap ben.”

Heel wat minder prettig vindt Nils dan 

weer de lak aan de regels die vele Grieken 

in het dagelijkse leven tentoonstellen. 
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De afgelopen twee jaar heb 

ik in acht afl everingen ver-

schillende mensen gespro-

ken die een huis hebben gekocht in 

Griekenland. Meestal ging het om een 

vakantiehuis, waar de eigenaar graag 

- en zoveel mogelijk - naar toe gaat, tus-

sen het drukke leven in Nederland door. 

Een huis waar hij of zij nog meer van 

hoopt te gaan genieten na het bereiken 

van de pensioengerechtigde leeftijd. 

Een enkeling die ik sprak, kocht een 

huis of een stuk grond, begon met een 

hotel en emigreerde ook daadwerkelijk. 

Stuk voor stuk bijzondere verhalen, die 

iedere keer weer anders en verrassend 

waren. 

Deze keer heb ik drie mensen gespro-

ken die al jaren in Griekenland wonen 

en werken. Hun dagelijkse leven speelt 

zich af in de hoofdstad Athene. De 

een woont er inmiddels meer dan de 

helft van zijn leven, een ander is er 

een paar jaar geleden pas gaan wonen. 

Wat is de reden dat zij daar wonen? 

Hoe vergaat het hun? Wat spreekt ze in 

Griekenland aan? Zijn er ook aspecten 

aan het Griekse leven waar ze een hekel 

aan hebben? En hebben ze nog bijzon-

dere tips voor de lezer van Griekenland 

Magazine die binnenkort weer naar 

Griekenland afreist? 

Nils Vanbellingen
Avontuurlijke Vlaming vond zijn thuishaven 

Nils met vrouw Vana en hun zoontje Aris
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Die uit zich op zovele manieren, vertelt 

hij. Bijvoorbeeld het rookverbod in de 

horeca dat door vele uitbaters en klanten 

compleet genegeerd wordt, waardoor je in 

geen enkele horecazaak kan zijn zonder 

passief mee te roken, iets wat extra proble-

matisch is met een kind. “En ik erger me 

aan het onbeschaamd wildparkeren, waar-

bij het voetpad vaak vol auto’s staat en je 

tijdens een babywandeling noodgedwon-

gen de straat op moet. Of - nog het ver-

velendst van al - het grote aantal Griekse 

gezinnen dat een hond aanschaft, om het 

beest vervolgens eenzaam in de voortuin 

te laten zitten!”  

Op zijn website www.grexpat.com plaatst 

Nils berichten over zijn leven, maar geeft 

hij ook tips aan degenen die Griekenland 

bezoeken. Voor een reis naar de hoofdstad 

heeft hij twee originele tips: “Tijdens de 

zomermaanden geniet ik van bezoekjes 

aan Akti Vouliagmenis, een strand aan 

de Atheense Riviera. Voor een prijs van 5 

euro kun je daar een hele dag genieten van 

een instant-vakantiegevoel, inclusief kris-

talblauwe zee, een prachtig zandstrand, 

gezellige barretjes en goede sportvoorzie-

ningen. Ook kuier ik graag door Psiri, een 

wijk in het centrum van Athene. Vooral 

een bezoekje aan het themacafé The Little 

Kook daar is een aanrader.” 

Kijk voor meer informatie op de website van 

Nils: www.grexpat.com of volg hem op 

Twitter @DeGrexpat 
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In de jaren 80, vlak na zijn eindexa-

men VWO, belandde Eindhovenaar 

Willem Ledeboer voor het eerst in 

Griekenland. Dat was met een Interrail-

kaart die hij cadeau had gekregen van 

zijn ouders. Een maand lang gratis door 

Europa met de trein, hoe geweldig was 

dat. En natuurlijk probeer je dan zo ver 

mogelijk te komen, en dat betekende 

Griekenland. “Ik vergeet nooit meer dat 

ik op een ochtend in de trein een beetje 

zat te doezelen. We waren net de grens 

Joegoslavië-Griekenland gepasseerd. 

Een groepje Griekse militairen stapte in 

en ik hoorde ze op de achtergrond pra-

ten. ‘God zij dank hoef ik dát nooit te 

leren!’, dacht ik, toen ik de Griekse taal 

hoorde.” Hij grinnikt zelf bij het vertel-

len van dat verhaal, want hoe anders 

zou dat lopen. Een paar jaar later - 

inmiddels Oost-Europakunde studerend 

aan de UvA - kwam hij op het spoor van 

een interessant afstudeeronderwerp: de 

Griekse minderheid in Rusland. Voor 

dat project besloot de jonge student 

een tijdje naar Athene te gaan, om daar 

onderzoek te doen en aan zijn scriptie 

te werken. Dat was in 1991. En daar liep 

hij ‘een geweldig leuke vrouw’ tegen 

het lijf. Het afstudeerproject in Athene 

werd in 1993 afgerond, in 1994 haalde 

Willem zijn bul en een paar maanden 

later vertrok hij met zijn hele hebben en 

houwen (‘maar liefst één kuub had ik in 

die tijd’) terug naar die geweldig leuke 

vrouw in Athene. 26 jaar was hij toen. 

Na een vrij lastige periode met weinig 

geld, baantjes die niet helemaal naar 

wens waren en een zoektocht naar echt 

interessant werk, kwam hij in 1996 in 

dienst van de Archeologische School, 

de organisatie die zich in latere jaren 

zou ontwikkelen tot het Nederlands 

Instituut Athene (NIA). 

Dit is inmiddels meer dan 20 jaar gele-

den. Het NIA is in de tussenliggende 

periode uitgegroeid tot een gerenom-

meerd instituut, dat wordt gefi nancierd 

vanuit zes Nederlandse universitei-

ten. Een archeologische school is het 

inmiddels al lang niet meer alleen; het 

NIA richt zich op een breed palet aan 

disciplines, organiseert vele culturele 

activiteiten en fungeert als een belang-

rijk liason offi cer tussen Griekse en 

Nederlandse universiteiten en studen-

Willem Ledeboer
‘Iedere dag is een nieuw avontuur!’

Willem Ledeboer: na al die jaren nog 
steeds enthousiast over Griekenland
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ten. Sinds 1999 is het NIA gevestigd in 

een prachtig pand aan de rand van Plaka. 

Daar is behalve goede kantoorruimte voor 

de medewerkers, ook een goed gevulde 

bibliotheek en ruimte voor bijeenkom-

sten, én maar liefst zes gastenkamers 

voor onderzoekers en studenten. 

Willem woont met zijn vrouw Valia en 

inmiddels 19-jarige dochter in de buurt 

Pedion ton Areos in de wijk Gizi, vlakbij 

Exarchia. “Het is geweldig om in het 

centrum van Athene te wonen”, zo licht 

Willem toe. “Het is levendig, het is rauw 

en puur, en ongelofelijk mooi.” Zo geniet 

hij enorm van de graffi ti in de stad. Om 

te beginnen in zijn eigen wijk en het 

aangrenzende Exarchia. Maar Willem 

raadt de lezer van Griekenland Magazine 

ook aan eens te gaan kijken in de wijken 

Kerameikos, Metaxourgeio en Psiri. De 

graffi ti is niet alleen maar 

mooi, maar draagt ook vrijwel 

altijd een sociaal-politieke 

boodschap mee. “En wees 

niet bang, want dat hoor ik 

vaak van Nederlanders”, zo 

benadrukt Willem, “het is 

niet onveilig of gevaarlijk in 

Athene! Net als in iedere andere miljoe-

nenstad moet je natuurlijk altijd goed blij-

ven opletten en in bepaalde wijken niet 

middenin de nacht met een dure camera 

op je buik door een donker steegje lopen, 

maar laat dat gegeven je er niet van weer-

houden een bezoek aan deze fascinerende 

stad te brengen.” 

Willem is na al die jaren nog geweldig 

enthousiast over Griekenland. Met name 

het binnenland en de bergen hebben 

zijn hart gestolen. “Ik zou iedereen wil-

len aanraden om net een stukje verder te 

rijden. Rijd naar het volgende dorp, ga de 

bergen in, stop in een klein dorp en ga 

bij de plaatselijke kafenion iets drinken. 

Dat kan vanuit de badplaats op Kreta 

waar je verblijft, maar ga ook eens naar 

Kastoria, naar de Prespes-meren, naar 

Epirus, naar de Parnonas. Griekenland is 

zo enorm veelzijdig.” Dat verder kijken, 

dat is Willem ten voeten uit. “Ook wat de 

cultuur betreft, raad ik iedereen aan: kijk 

verder, zoek naar meer, naar dat andere. 

Lees niet alleen over de oudheid, maar 

verdiep je eens in de andere episodes van 

de Griekse geschiedenis. De boeken van 

de Britse historicus Mark Mazower bij-

voorbeeld zijn geweldig interessant, zoals 

bijvoorbeeld zijn boek over Thessaloniki 

Salonica, City of Ghosts, en het boek over 

Griekenland in de Tweede Wereldoorlog: 

Inside Hitler’s Greece. Griekenland heeft 

ook prachtige moderne literatuur en poë-

zie, heeft zelfs twee Nobelprijswinnaars 

voortgebracht. En blijf niet bij de muziek 

van Theodorakis, maar luister ook eens 

naar compleet andere muziek, zoals 

bijvoorbeeld de band The Villagers of 

Ioannina City!” Willem kan nog uren 

doorgaan, dat is wel duidelijk. 

Kan hij uitleggen wat er nu zo fascine-

rend is aan dit land, waar hij al bijna 29 

jaar woont? “Wat mij enorm aanspreekt 

in Griekenland, is het onvoorspelbare. 

Iedere dag is een nieuw avontuur. Als ik 

in Nederland ben, geniet ik van het feit 

dat alles goed is georganiseerd, maar dat 

vind ik eigenlijk maar heel even leuk. In 

Griekenland vind ik het, ook na al die 

jaren, nog steeds geweldig te ervaren hoe 

het land en de inwoners je iedere keer 

opnieuw weer verrassen. In het begin 

toen ik er woonde, was ik op zoek naar 

vaste patronen, naar verklaringen, om 

mijn nieuwe omgeving te begrijpen en 

me prettig te voelen. Na een jaar of tien 

ontdekte ik dat niet alles te verklaren is 

of in vaste patronen is onder te brengen, 

en ben ik nog steeds dagelijks bezig mijn 

eigen vooroordelen af te breken. Dat is in 

feite een continu proces, dat nu al bijna 

29 jaar duurt en wat mij betreft nog heel 

lang mag duren.” 

Voor meer informatie en de activiteiten 

van het Nederlands Instituut Athene (NIA): 

www.nia.gr 

Voor meer informatie over wonen in 

Griekenland ga je naar www.elxis.nl

‘Wat mij enorm aanspreekt 
in Griekenland, is het 

onvoorspelbare’



Monique woont sinds 2008 in 

Koropi, een buitenwijk van Athene. 

“Mijn liefde voor Griekenland is ont-

staan tijdens mijn eerste vakantie naar 

Rethymno op Kreta. Met mijn tante ging 

ik op vakantie naar haar favoriete vakan-

tieland. Ik vond alles geweldig, de geuren, 

het landschap, de mensen. Die vakantie 

voelde voor mij als thuiskomen. Vanaf dat 

bezoek aan Griekenland wist ik zeker dat 

ik al terug wilde komen voor een langere 

periode.” 

Dat gevoel was zo ontzettend sterk 

dat ze drie jaar later haar vaste 

baan vaarwel zei en vertrok, in 

eerste instantie voor een zomer 

naar Kreta. Daarna werd ze aan-

genomen als hostess bij de reisor-

ganisatie Ross Holidays en kwam 

ze terecht in een voor haar totaal 

onbekend gebied, het dorp Stoupa 

in het zuiden van de Peloponnesos. “Twee 

jaar lang heb ik met ontzettend veel ple-

zier als hostess gewerkt. In deze periode 

heb ik veel geleerd en ik kijk nog steeds 

met een heel goed gevoel (en soms een 

beetje heimwee) terug op mijn tijd in 

Stoupa. Het liefst ga ik ook elk jaar nog 

een paar dagen terug voor vakantie.”

Dat goed gevoel had vast ook te maken 

met het feit dat ze op de Peloponnesos 

de Atheense Yorgos ontmoette. “Na drie 

zomers in Griekenland was het voor mij 

duidelijk dat ik hier graag wilde blijven 

wonen. Iedere winter ging ik nog terug 

naar Nederland om te werken in het 

basisonderwijs (mijn werk voordat ik naar 

Griekenland vertrok) maar in 1998 ves-

tigde ik mij permanent in Athene.”

Monique was vrijwel meteen enthousiast 

over Athene, ze kreeg een baan bij de 

ANWB alarmcentrale, leerde een beetje 

Grieks en kreeg vrienden. Na vijf jaar op 

kantoor gewerkt te hebben zette ze haar 

eigen reisbureau Let’s meet in Athens op. 

“Dagelijks organiseer ik originele stads-

tours op de fi ets door Athene. Daarnaast 

maken we originele programma’s voor 

groepen zoals verenigingen, business 

clubs en scholen. Vanaf dit jaar bieden we 

ook individuele autoreizen en dagtours 

naar een eiland aan.” Yorgos is ondertus-

sen haar man geworden en Nikolaos van 

2 en Nina van 4 jaar maken het gezin 

compleet.  

Werken in Griekenland heeft voor- en 

nadelen. Welke vallen haar het meeste 

op? “Op sommige momenten word ik 

helemaal gek van alle bureaucratie en 

onduidelijkheid. En toch: er is of komt 

altijd een oplossing, ook voor dingen die 

in eerste instantie onmogelijk lijken. Niets 

is onmogelijk en op elke regel is ook weer 

een uitzondering.” Wel is haar hier duide-

lijk geworden dat je in Griekenland ande-

re mensen nodig hebt, alleen red je het 

niet. “Ik heb veel hulp gehad van mensen 

die ik bij het opstarten van mijn bedrijf 

heb leren kennen, ik zat in die periode in 

het start up project Orange Grove dat is 

opgezet door de Nederlandse ambassade. 

Met de meeste van deze mensen zoals 

bijvoorbeeld mijn accountant en advocaat 

werk ik na al die jaren nog steeds samen.” 

 

“Mijn tip voor mensen die naar 

Griekenland komen is om zoveel moge-

lijk het echte Griekenland te beleven. 

Huur een eenvoudig huisje dicht bij 

zee, ga lekker wandelen of fi etsen in 

de natuur, eet heerlijke mageirefta, 

gerechten gekookt in veel olijfolie en 

natuurlijk verse vis.  

Een van mijn favoriete plekken is nog 

steeds Stoupa (en omgeving), vooral 

door de mooie herinneringen die ik 

hier gemaakt heb en de mensen die ik 

hier heb leren kennen. In Stoupa heb je 

fi jne stranden, mooie natuur en gezellige 

dorpjes. Mijn favoriete plekje daar is de 

beachbar Paralos op het Kalogria strand. 

In juli en augustus ben ik ook graag 

op een eiland waarbij Poros, Angistri 

en Aegina favoriet zijn. Athene en 

Thessaloniki vind ik geweldig tijdens de 

herfst- en wintermaanden. Beide steden 

hebben een rijke geschiedenis en heel veel 

sfeer. En tot slot: plan niet te veel en zorg 

vooral dat je geniet van al het moois dat 

Griekenland te bieden heeft!” 

Meer weten over wonen in Griekenland? 

Ga naar www.elxis.nl

‘Op sommige momenten 
word ik helemaal gek van alle 
bureaucratie en ondui-

delijkheid. En toch: er is of komt 
altijd een oplossing’
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Monique van der Hulst
‘Er is altijd een oplossing, 
ook voor dingen die 
onmogelijk lijken’

Nooit meer Nooit meer Nooit meer 
zoeken in 
de winkel…de winkel…

Ga naar:
www.reisbladenkiosk.nl 

en bestel je exemplaar online. 

Vandaag vóór 12 uur besteld, 
de volgende werkdag al in huis.

www.reisbladenkiosk.nl 

Monique van der Hulst (midden) tijdens een tour


