
 

‘Ik liet al mijn zekerheden los’

MICHÈLE DOET AAN  
GLOBAL LIVING

Waarom wonen op één 
plek en alleen maar werken 
als je ook de wereld over 
kunt reizen? Schrijfster en 
coach Michèle Bevoort (40) 
doet aan global living. Ze 
leeft uit een koffer en ziet 
wel waar ze terechtkomt.
TEKST MICHÈLE BEVOORT

GRAZIA50

‘Ik geniet zó 
van de 

VRIJHEID’

Schrijven  
kan natuurlijk 
overal.



 

IK HAD ER GEEN ZIN MEER IN,  
in die ratrace. Als freelancer meer en 
meer uren maken voor een nóg mooier 
huis, een nóg fijnere auto. En dan al 
die vaste lasten. Ik wilde mezelf  
daarvan ontlasten, zodat er meer 
ruimte zou komen voor innerlijke rust, 
creativiteit en vooral voor meer plezier. 
Daarom begon ik met het wegdoen 
van spullen. Ik merkte dat er eigenlijk 
helemaal niet zo veel dingen waren 
waaraan ik echt gehecht was. Wat ik 
overhield, paste in een paar dozen. Het 
gaf zo veel rust om eindelijk  verlost  
te zijn van al die boeken en stapels 
 tijdschriften die ik ooit nog van mezelf 
moest lezen. Hierdoor maakte ik 
 letterlijk, maar zeker ook figuurlijk, 
ruimte. Ruimte voor nieuwe ideeën  
en nieuwe ervaringen. Zo ontstond  
het idee om mijn huis een tijdje 
gemeubileerd te verhuren en een  
aantal maanden in het buitenland  
te gaan wonen, iets waarvan ik altijd  
al droomde. Ja, dat was eng (en dat is 
een understatement!). Mijn zekerheden 
loslaten had meer impact dan ik 
dacht. Ik wist niet waarvoor ik precies 
bang was, maar had het gevoel dat de 
grond onder mijn voeten vandaan 
zakte. ‘Nieuw’ betekent onbekend en 
die onzekerheid maakte het spannend. 

Het oude paste me niet langer, maar ik 
wist wél wat ik had. En ook al had 
ik slapeloze nachten, er was ook een 
sterk onderbuikgevoel dat wat ik deed  
goed was. Mijn verlangen naar een 
 nieuwe manier van leven was groter  
dan mijn angst. Daarom zette ik door. 
Het bleek de beste beslissing ooit.

PARADIJS
Ik besloot spontaan naar Bali te gaan. 
Ik zocht naar een zonnige plek met 
een fijne vibe. Op Bali leefde ik tussen 
de rijstvelden van Ubud eindelijk zoals 
op mijn Pinterest-droomboard. Uit-
zicht op palmbomen, elke ochtend in 
het zwembad plonzen: gelukkiger kon  
ik niet zijn. De vrijheid om te leven  
als digital nomad deed me goed en ik 
besefte steeds meer dat de torenhoge 
lasten van mijn – heerlijke – woning 
in Nederland me tegenhielden om 
 verder en meer te reizen, meer te 
 ervaren en meer te genieten van de 
leuke dingen van het leven. En dus 
zette ik de volgende stap: met behulp 
van een bevriende makelaar zette ik 
mijn huis te koop, terwijl ik nog op 
Bali zat. Mijn huis was snel verkocht, 
waardoor ik zelfs eerder terug moest 
naar Nederland. Eenmaal terug voelde 
ik heel duidelijk dat het goed was om 
een tijdje geen vaste plek te hebben. Ik 
wilde de vrijheid hebben om te reizen 
en de tijd nemen om na te denken 
waar ik in de toekomst wel weer een 
vaste plek zou willen. Ik verkocht al 
mijn meubels en liet persoonlijke 
spullen opslaan in een opslagbox.

PERMANENTE VAKANTIE
Inmiddels leef ik al anderhalf jaar  
uit een koffer. Na Bali ben ik naar  
Australië geweest, heb ik een zomer in 
Amsterdam gezeten en nu woon ik op 
Ibiza met uitzicht op zee. Wat blijkt? 
Door mijn leven te versimpelen, is er 
ruimte voor rijkdom ontstaan. Ik voel 
me rijk, omdat ik allemaal nieuwe 
mensen ontmoet. Omdat ik zulke 
 bijzondere plaatsen op de wereld leer 
kennen, omdat ik na het werk met een  
kokosnoot onder een palmboom kan 

liggen en omdat ik me persoonlijk 
ontwikkel door het ontdekken van 
andere culturen en levensstijlen.  
Nee, ik ben geen hippie geworden die  
geen waarde meer hecht aan materie. 
Ik geniet van comfort en vooral van 
mooie, inspirerende spullen en  
schoonheid om me heen. Dat voedt 
mijn creativiteit en dat heb ik nodig. 
Ik hoef die spullen alleen niet meer 
zelf allemaal te bezitten. Dat klinkt 
natuurlijk allemaal als een droom, 
maar niets in het leven is perfect. 
Naast ups zijn er ook altijd wel downs. 
Want natuurlijk zit het leven nog 

steeds vol met uitdagingen. Tijdens 
een vakantie is ook zeker niet altijd 
alles leuk; dan gebeuren ook wel eens 
vervelende dingen. Geen vaste basis 
hebben in de vorm van een huis kost 
bijvoorbeeld veel energie, want ik 
moet steeds opnieuw een fijne plek 
vinden. Ik kan nergens op terugvallen, 
alleen op mezelf. Maar dat is tegelijk 
een belangrijke levensles: vertrouwen 

‘MIJN 
VERLANGEN 
naar een nieuwe 
manier van leven 
was groter dan 

mijn angst’
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Leven als op  
een Pinterest-
droomboard.



op het leven. Vertrouwen dat het leven 
zich stap voor stap ontvouwt, zonder 
dat ik van tevoren van alles hoef te 
controleren of bedenken. Zoals  
die keer dat ik op Bali in een huis 
terechtkwam waar het niet fijn bleek. 
Mijn kamer was vochtig, schimmelig 
zelfs, en de eigenaren bleken alleen 
vriendelijk als ze mijn huur nog  
moesten ontvangen. Na drie weken 
was ik het zo zat dat ik op zoek ben 
gegaan naar de fijnste plek die ik  
binnen mijn budget kon vinden.  
Die plek vond ik tussen de rijstvelden; 
dat voelde als thuiskomen. Veel van  
de mensen die ik daar heb leren  
kennen, zijn goede vrienden geworden 
en met anderen werk ik nu samen. Zo 
brengt elke tegenslag altijd weer iets 
positiefs. Een mooie les in overgave, 
loslaten en balans vinden tussen alles 
lekker laten gebeuren en op de juiste 
momenten in actie komen om een 
 situatie te verbeteren. Deze periode 
brengt me veel nieuwe inspiratie en 
geeft me het gevoel dat ik echt leef. 
Ook brengt deze manier van leven me 

in contact met dat wat er voor mij écht 
toe doet. Mijn vrienden en familie  
bijvoorbeeld, ook al heb ik ze niet altijd 
dichtbij. Nu dat niet vanzelfsprekend 
is, geniet ik van elk moment dat ik 
wel bij ze ben.

VOLGENDE STAP
Ik geloof dat steeds meer mensen er 
moeite mee hebben dat ze vastzitten in 
de ratrace en dat ze zoeken naar andere 
manieren om te leven. Dat zie je  
bijvoorbeeld aan de opkomst van Tiny 
Houses, zelfvoorzienende huisjes met 
lage maandlasten, die overal kunnen 
staan. Ook zie ik, bijvoorbeeld op  
Bali, steeds meer initiatieven die zijn 
gericht op digital nomads. In plaats van 
één huis koop je een aandeel in een 
initiatief, waardoor je op verschillende 
plekken in de wereld kunt wonen. 
Mensen die ik ken van Bali zijn zoiets 
aan het opzetten, onder de naam Pure 
Villas. Kinderen zitten op speciale 
scholen met natuur- en maatschappelijk 
gericht onderwijs. Of ouders doen aan 
homeschooling met groepjes kids. Voor 
mij het bewijs dat er meer manieren 
zijn om je leven te leiden dan het strakke 
systeem waar veel van ons in vastzitten. 
Momenteel woon ik op Ibiza. Ik blijf 
hier nog een paar maanden. Wat mijn 
volgende stap is, weet ik nog niet. Ik 
begin weer te verlangen naar een eigen 
plek en ben aan het kijken hoe ik dat 
kan doen, zodat ik op droomlocaties 
kan leven en dat vakantiegevoel kan 
houden. Tot het zover is, geniet ik van 
de vrijheid en ben ik trots op het leven 
dat ik, na een hobbelige weg, nu voor 
mezelf heb gecreëerd. 

Michèle geeft retreats op Ibiza en coacht 
mensen die graag een boek willen schrijven. 
freeyourinnerwriter.nl

‘Je hoeft niet alles van 
tevoren te bedenken. 
VERTROUW OP 

HET LEVEN’
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“Deze periode 
brengt me veel 

inspiratie en geeft 
me het gevoel  

dat ik leef.” 
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