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Camperbouwers Matthias en 
Mieke, vastgoedmakelaars Leen 
en Steven en re wildingcoaches 

Bert en Kiki, elk koppel staat 
aan het roer van hun eigen 
droomfabriek. Ze helpen 

anderen in hun zoektocht naar 
de ultieme vrijheid, een nieuwe 

start of een oerinstinct 2.0.

DE KUNST VAN HET ONTSNAPPEN

DE DROOM: ULTIEME VRIJHEID 

MATTHIAS (31) EN MIEKE (39) BOUWEN BESTELWAGENS 
OM TOT PARADIJSJES OP WIELEN 

>>

PEOPLE

D
e deur van je camper openzwieren, 
het ochtendzonnetje op je 
snoet voelen en geen kat 
om je heen zien. Met 
een kampeerwagen 

ga en sta je waar je maar wil, 
wanneer je maar wil. Geen 
 gezeul met koffers, thuis is waar 
je parkeert. Oké, je moet aan luxe 
inboeten door die beperkte vier-
kante meters, maar dankzij het 
weidse uitzicht is dat al snel vergeten. 
De ultieme vrijheid, zo noemen Matthias 
Verstrynge en Mieke Declercq the vanlife. 
Vier jaar geleden vertrok het koppel op wereld-
reis, dertien maanden lang. Ze startten hun 
avontuur in Mongolië, reisden daarna door Azië, 
ontdekten Australië en Nieuw-Zeeland en maak-
ten vervolgens de oversteek naar Zuid-Amerika. 
Deels met een gehuurde camper en vanaf Chili 
met een eigen wagen. ‘We raakten toen gebe-
ten door de vanlifemicrobe’, vertelt Matthias 
 enthousiast. ‘En ontwikkelden tijdens die reis 
ook heel wat skills, EHBO voor campers zeg 
maar. (lacht)’ ‘Als je met een camper reist, leer je 
inderdaad om de koe bij de hoorns te vatten’, vult 
Mieke aan. ‘En zo groeide het vertrouwen dat 
wij uitdagingen samen tot een goed einde kun-
nen brengen.’ 

VANLIFE-COMMUNITY
Terug in België transformeerden Matthias en 
Mieke een oude brandweerwagen tot een unieke 
camper. ‘Ons kasteeltje’, lacht Matthias. ‘Maan-
delijks wagen we ons aan een microavontuur. 
Dan zoeken we de natuur op en leven we zo 
minimalistisch mogelijk. Het is heilzaam om een 
stap terug te nemen en je leven even vanaf een 
afstandje te bekijken. Het helpt om de batterijen 
weer op te laden, en we nemen dan ook creatie-
vere beslissingen.’
Sinds vorig jaar helpen Matthias en Mieke ook 
anderen om hun droom te verwezenlijken, met 
hun bedrijf Camperbouwer. ‘Mensen snakken 

naar vrijheid, zeker nu’, zegt Mieke. 
‘We helpen bijvoorbeeld vijftigers 
die er met hun camper regelmatig 
even tussenuit willen, maar ook 
twintigers die een jaar lang door 
Portugal willen trekken. Een divers 

publiek dus, maar allemaal stellen 
ze hetzelfde ideaal voorop: vrijheid. 

En dat creëert een communitygevoel.’ 
‘De camperbus van het jonge koppel dat 

naar Portugal trekt, is zo goed als klaar. In sep-
tember vertrekken ze naar het Zuiden’, vertelt 
Matthias. ‘Op avontuur, net zoals wij dat enkele 
jaren geleden hebben gedaan. Daarvoor doen we 
het: anderen een duwtje in de rug geven voor de 
ervaring van hun leven. We hebben de afgelopen 
maanden niet alleen met het koppel, maar ook 
met hun auto een band opgebouwd. Een cam-
pervan is dan ook meer dan alleen een wagen, 
het is een reisgezel.’ 

‘Een 
camper is meer 
dan een wagen, 

het is een 
reisgezel’

DROMEN
MAKERS

JIJ OOK?
Matthias en Mieke geven advies en technische 
 ondersteuning, maar je kan ook de volledige 
camperverbouwing door hen laten uitvoeren. 
Interessant voor handige harry’s: er zijn ook zelf-
bouwpakketten op komst. Wil je een bestelwagen 
ombouwen, dan moet je voor de basisuitrusting 
rekenen op zo’n 3.000 euro. Afhankelijk van de 
 materialen en de voorziening van stromend water, 
een verwarming, koelkast en degelijk gasvuur, kan 
dat oplopen tot zo’n 10.000 euro. Wens je extra 
snufjes zoals zonnepanelen, dan kan de verbou-
wingskost stijgen tot 15.000 euro.
camperbouwer.be
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andere tot hike- en survivalinstructeur, 
natuurlijkbewegencoach en burn-outpre-
ventieadviseur. Kiki is gezondheidscoach, 
herborist en lifecoach’, zegt Bert. 
‘We zijn nu fulltime aan de 
slag als rewildingcoaches 
en goten onze visie ook 
in boekvorm.’ 
‘Rewilden, dat is 
 opnieuw verbinden 
met de natuur’, vertelt 
Bert. ‘Wandelen is al een 
mooie eerste stap, maar 
je kan die ervaring nog veel 
intenser maken. In uitgestrekte 
gebieden als Alaska of Patagonië maak je 
natuurlijk al snel deel uit van de natuur. 
Maar wij laten zien dat het hier ook in 
onze gebetonneerde Benelux kan, aan de 
hand van natuurlijke voeding, natuurlijk 
bewegen, de ‘less is more’-mindset van 
natuurvolkeren en bushcrafttechnie-
ken.’ Wat we ons daar zoal bij moeten 
voorstellen? Natuurlijke shampoo maken 
van kruiden, eetbare planten verzame-
len, slapen op een matje of leven in een 
primitieve blokhut en vers gevangen vis 
roosteren boven een zelfgemaakt vuur. 
Maar ook minimalist shoes dragen. ‘De 
schoenen beschermen je voeten tegen 
steentjes of glas, maar geven je toch het 
gevoel dat je op blote voeten loopt’, vertelt 
Bert. ‘Dat is goed voor je welzijn, zowel 
fysiek als mentaal, want je voeten zijn 
 belangrijke sensoren.’  

EENVOUD SIERT 
Voor de rewilding experience trekken 
Bert en Kiki ook weleens naar het bui-
tenland. ‘Vaak is dat Spanje’, vertelt Bert. 
‘Omdat Kiki daarvan afkomstig is.’ 

>> DE DROOM: EEN NIEUWE START 

LEEN (56) EN STEVEN (55) HELPEN 
MENSEN AAN HUN (TWEEDE) 
VERBLIJF ONDER DE SPAANSE ZON

T
 
 
apas op je bord. Het mediterrane klimaat. 
Een deugddoende siësta ’s middags. In 
Spanje is het goed toeven. Dat vinden ook 

Leen Vermeulen en Steven Theunis. Zelf wonen ze afwis-
selend in Schilde en op het Iberisch Schiereiland, aan de 
Costa Blanca. Die streek is gekend voor haar parelwitte 
stranden en zoutmeren, en wordt naar het binnenland 
toe heuvelachtig. De Costa Blanca is ook opvallend groen, 
met heel wat citrusplantages. ‘De regio werd door de 
 Wereldgezondheidsorganisatie bovendien uitgeroepen 
tot de gezondste van Europa’, vertelt Leen. ‘Het warme 
zeeklimaat doet wonderen voor lichaam en geest.’ 
Met hun vastgoedkantoor Hip Estates helpen ze intussen 
al 25 jaar mensen aan een droomverblijf in het zuid-
oosten van Spanje. ‘Allemaal nieuwe woningen, in een 
moderne, strakke stijl. Zoals de naam van ons kantoor 
misschien al doet vermoeden’, zegt Leen. ‘In België is 
makelaar een erkend beroep, waarop streng wordt toege-
zien. Maar in Spanje kan iedereen makelaar spelen’, 
legt Leen. ‘Je moet er goed opletten dat je 
je als koper niet laat bedotten. Precies 
daarom verzorgen wij de aankoop van 
een Spaanse woning van a tot z.’

STEEDS GELIEFDER  
‘Spanjaarden zijn gastvrij, niet 
 opdringerig, altijd vriendelijk. En 
echte levensgenieters,’ zegt Leen. ‘Die 
zuiderse mentaliteit werkt aanstekelijk.’ 
‘Spanje heeft soms een oubollig imago’, 
vervolgt ze. ‘Maar de steden bruisen van 
de activiteit. Als we een inspectietrip organi-
seren, en klanten dus meenemen naar Spanje om hen 
woningen te laten zien, passeren we ook steevast langs 
de goede adresjes. Gezellige barretjes, hippe beachclubs, 
fijne restaurants. Zo kunnen ze letterlijk proeven van het 
goede leven.’
Het mooiste deel van de job? ‘Wanneer klanten na lang 
twijfelen met ons in zee gaan, en ons daarna enthousi-

ast vertellen hoe blij ze zijn dat ze de stap 
hebben gezet’, aldus Leen. ‘Je hebt mee 
het verschil gemaakt, hen begeleid op hun 
weg naar het geluk. We merken trouwens 
dat steeds meer mensen een uitvalsbasis in 

Spanje willen, liever gisteren dan vandaag. 
Genieten staat hoog op de agenda, en ik kan 

dat alleen maar toejuichen.’ 

 
‘De 

zuiderse 
mentaliteit  

werkt 
aanstekelijk’

JIJ OOK? 
Hip Estates verkoopt verblijven van 150.000 euro tot 
4 miljoen euro. Leen en Steven leiden alles in goede 
banen tot je de sleutels in handen krijgt. Daarnaast is 
er een servicekantoor voor verhuur, onderhoud,  
klusjes in huis of luchthaventransport.
hipestates.com 
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e mosterd halen bij natuur-
volkeren en jager-verzame-
laars, volgens Bert Poffé en 

Kiki Nárdiz helpt het om weerbaarder te 
worden tegen de schadelijke neveneffec-
ten van onze westerse, sedentaire maat-
schappij. Samen ondernamen ze de 
afgelopen decennia talloze avonturen en 
expedities, en het koppel volgde ook heel 
wat opleidingen. ‘Ik ontpopte me onder 

DE DROOM: BACK TO BASICS 

REWILDINGCOACHES BERT (52) EN KIKI (49) 
LATEN JE PROEVEN VAN HET 
JAGER-VERZAMELAARSBESTAAN

Rewilding, Bert 
Poffé en Kiki Nárdiz 
(Lannoo, € 25,99, of 
via rewildingdrum.be/
boek)

Meer lezen?

De mensen die bij Bert en Kiki aanklop-
pen, hebben meestal behoefte aan een 
andere kijk op het leven. ‘Vaak hebben ze 
alles om gelukkig te zijn, maar voelen ze 
toch dat er iets ontbreekt. ‘Rewilden, dat 
is niet overleven. Het is leven’, zegt Bert. 
‘Minder bagage en ballast, in elke zin van 
het woord, daar draait het om. Want 

de mogelijkheden zijn vandaag 
misschien wel eindeloos, maar 

onze basisbehoeftes zijn nog 
hetzelfde als tienduizend 
jaar geleden. Als je back to 
basics gaat, ontdek je hoe 
eenvoudig en gelukzalig het 

leven kan zijn.’ n

‘Rewilden 
kan ook in 

onze wereld 
van beton’

JIJ OOK? 
Bert en Kiki werken à la carte: je 
kan bij hen terecht voor workshops, 
dagtrips, meerdaagse retreats en 
coachings in het buitenland, maar 
ze passen hun activiteiten ook 
helemaal aan jouw wensen aan. 
Voor een rewilding-groepsweekend 
in eigen land moet je rekenen op 
zo’n 200 à 250 euro per persoon, 
alles inbegrepen.


