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Daar ga ik dan: achttien jaar, bestemming Nicaragua en een 

mooi doel voor ogen. 

Dit is het enige dat ik weet. 

Ik heb veel informatie over het land proberen te verzamelen: 

waar het ligt, inwonersaantal, geschiedenis, eventuele gevaren, 

shoppingmalls (erg belangrijk!) en wat de meest griezeligste 

beesten zijn die ik kan tegenkomen. Veel enger dan de 

Nederlandse huisspin of pissebedden, die je onder elke 

bloempot tegenkomt, mag het echt niet worden! Ondanks de 

informatie, die ik geprobeerd heb te vinden, is ‘bestemming 

(redelijk) onbekend’ wel echt de enige informatie die ik heb. 

Toch fijn dat ik iets aan informatie heb verzameld. Toen ik op 

school vertelde, waarom ik met vakantie zou gaan en geen 

stage hoefde te lopen, stonden zij met hun oren te klapperen. 

“Vrijwilligerswerk in Nicaragua? Ben je wel helemaal lekker? 

Weet je wel waar dat ligt? Weet je wel, dat je je Gucci pumps 

verruïneert? En dan heb ik het nog niet eens gehad over je 

Louboutins. Je kunt je nageltjes breken en heel, echt héél vies 

worden.  

Dat is echt zó niet Priscilla!”  

 

Niet Priscilla? Wat denken ze wel niet? Dat ik echt zo labiel ben, 

dat ik niet weet wat ik doe? Dat ik het allemaal niet aan kan en 

het al helemaal niet ga overleven?  

Dan hebben ze het mis! Want ik ben Priscilla, jong, blond en 

eigenwijs, maar dan ook echt stronteigenwijs!  

En niets of niemand zal mij klein krijgen!  



 |2 

 

Wie zal hier straks het hardst lachen? Ik, op een tropisch eiland, 

met twee en een halve week alleen maar zon, zee, strand, lol, 

shoppen, Tarzan en af en toe wat vrijwillige klusjes? Of zij, in 

dat koude, regenachtige Nederland, tien weken lang stage lopen 

op een duf kantoor, achter een computer met honderden kuren 

en eigenlijk het slaafje spelen van de baas? Nee, ik heb het veel 

beter geregeld. Ik ga op reis en kom goddelijk bruin, uitgerust, 

met een leeg geshopte creditcard en met een knappe Tarzan 

aan mijn arm terug naar Nederland. Toch? 

 

Tsja, wie zal er het hardst lachen? Pap en Mam brengen mij 

naar Schiphol, mijn vader schuift mijn knalroze koffer in de auto 

en ‘off we go!’. Het was nog een heel karwei om de koffer, die 

mijn roze- meiden- imago vertegenwoordigt, in te pakken. Het 

was de meest zware van alle voorbereidingen bij elkaar. Het 

inpakken was nog een knap lastig verhaal. Want wat neem je 

mee op zo’n reis als deze? Daar stond ik voor mijn kledingkast. 

Ik heb alles eruit gehaald wat ik dacht nodig te hebben en heb 

dat netjes op mijn bed neergelegd. Ik heb de grootste koffer 

gekocht die er bestond en deze naast al mijn kleding en 

schoenen op mijn bed gelegd. Dat was even schrikken. De 

grootste koffer die er bestaat, kan niet eens al deze spullen 

verpakken. Zoveel heb ik nou ook weer niet op mijn bed liggen. 

Dertig paar pumps, goed voor één koffer, en dan de rest van 

mijn kleding. Van jurkjes tot truien, van lingerie tot bikini’s en 

alle accessoires die hierbij komen kijken. Wat dacht je van een 

paar chique hoeden, een stoer petje, gympen, want dat raadde 

de vrijwillige feestcommissie aan, en niet te vergeten een aantal 

mooie tasjes. Uiteindelijk heb ik in overspannen toestand mijn 

kamer en het huis verlaten, en toen ik eenmaal bij zinnen weer 

terug kwam, stond mijn koffer ingepakt en wel op mij te 

wachten. Mam heeft deze zware taak op zich genomen, om voor 

mij keuzes te maken wat wel en niet belangrijk is. Zij heeft wat 

dat betreft meer levenservaring en kan beter inzien, wat je op 

dit soort belangrijke momenten moet meenemen. Dan nu, met 

de ingepakte koffer van mam, op naar het vliegveld, met een 

lange reis voor de boeg.  
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Echt een lange reis, met een overstap op Texas, doorvliegen 

naar Nicaragua, en dan zijn we die dag nog niet op de plaats 

van bestemming. Nee, de volgende dag is het de bedoeling 

weer verder te reizen naar onze uiteindelijke bestemming. Met 

recht een wereldreis te noemen. Op Schiphol  verzamelen met 

alle leden van het vrijwilligersteam, dat is het plan. En dan met 

z’n allen inchecken bij de balie naar Houston, Texas.  

De regeling met vloeistoffen is net dit jaar ingegaan en mijn 

goed gevulde roze beautycase kan niet (gevuld) mee als 

handbagage. Weg roze imago, dat dacht ik niet. Ik neem hem 

toch mee, dan maar ongevuld. Daar zit ik dan, in mijn witte 

spijkerbroek op mijn knieën, de inhoud van mijn beautycase 

over te hevelen in mijn overvolle koffer. Wat een armoede! 

Alles doe ik ook meteen in plastic zakjes, je weet maar nooit 

wat er met dit soort flesjes en potjes op grote hoogte en met 

het drukverschil gebeurt. Een lichte explosie van plakkende 

haarmousse in mijn koffer, daar zit ik niet op te wachten. Nadat 

ik wat kleine belangrijke vloeistoffen in doorzichtige zakjes heb 

gedaan, kunnen de koffers eindelijk op de lopende band gezet 

worden en worden wij ingecheckt. En ik mag nog, door een 

toeknijpend oogje van de steward, mijn overvolle koffer 

inchecken. Zonder hiervoor extra te hoeven betalen. Vier kilo 

overgewicht. “Bedankt lieverd!” denk ik bij mezelf. “U gaat 

naar?” is de vraag, die mij daarna bij de douane wordt gesteld. 

“Kun je niet lezen? Volgens mij staat dat in mijn instapkaart die 

je voor je neus hebt, maar ik kan het fout hebben.” De douanier 

kijkt mij uiterst geïrriteerd aan, zijn bril glijdt van zijn neus en 

laat zijn serieuze en doordringende ogen nog beter zien. 

“Houston,” zeg ik snel, “en daarna door naar Nicaragua voor 

vrijwilligerswerk.” Weer kijkt de man mij schaapachtig aan en 

gelooft geen bal van wat ik zeg. Dat snap ik wel, ik zie er ook 

niet bepaald uit als iemand die vrijwillig in een jungle gaat 

werken. De man reikt mijn paspoort aan en wijst naar de 

poortjes: ik mag door. De eerste vriendschappen zijn nu al 

gesloten. 

Het verbaast me dat ik, Koos Vriendloos, ondanks deze brutale 

vraag, toch door het poortje mag.                                                                      
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En dat ik niet word opgepakt en onder begeleiding van een lieve 

hond naar een heel klein kamertje gebracht word, voor verhoor 

of een lekker inwendig onderzoekje.  

Als ik eenmaal, zonder inwendig onderzoek, de douane door 

ben, begint dat gevoel, dat hele herkenbare gevoel, op te 

spelen: klamme handen, een hart dat sneller gaat kloppen, 

kriebels in je buik, jeukende handpalmen en een portemonnee, 

die van ongeduld flink zit te wiebelen in je tas: Taxfree!  

De taxfree winkels veroorzaken dit gevoel, waarin je bijna 

letterlijk wordt gedwongen iets te kopen. Niet alleen vanwege 

mijn eigen oncontroleerbare gevoelens, maar ook vanwege die 

koopjes! Overal koopjes! Verschrikkelijk leuke koopjes! En die 

vreselijk leuke koopjes kun je toch niet laten liggen?! 

Snel loop ik voorbij met mijn teamgenoten. Wat fijn dat zij mij 

zo ontzettend steunen tijdens deze zware test, om niets te 

kopen. Toch blijft het moeilijk. Mijn vriendinnetje Rachel kon de 

verleiding niet langer weerstaan en besluit een lekker luchtje te 

kopen. Bij de kassa wordt verteld, dat (in verband met de 

scherpe regels op vloeistoffen) het vervoer nu anders gaat. Als 

eerste moet zij haar vluchtnummer en gate opgeven en dan 

wordt het luchtje naar de gate gebracht in een totaal 

gecontroleerde en gesealde zak. Nu maar hopen dat het goed 

gaat. We nemen de gok. Inmiddels hebben we onszelf stiekem 

losgekoppeld van de groep en gaan onze eigen weg, tot we 

mogen boarden. Eerst maar even wat drinken, ons 

voorbereiden op ons avontuur, de laatste keer iedereen bellen, 

en dan krijg ik een smsje. ‘Mam mo’, verschijnt er op mijn 

scherm. “Vergeet je de tijd niet lieverd, je gaat al bijna 

vliegen.” Ik kijk op de klok en shit! Wat gaat de tijd snel zeg, 

we hebben alleen wat gedronken en moeten nu alweer rennen. 

Wat fijn dat ‘Mam mo’ toch nog in de buurt is.  

En wat stom dat ik toch nog steeds niet zonder haar kan! 
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We moeten echt rennen en bij nader inzien, hebben wij toch 

iets te lang genoten van ons drankje. Oeps! Wat een goed begin 

van onze reis: al rennend, en met nu al het zweet in onze 

bilnaad, staat Eline, de teamleidster, al ongeduldig bij de gate 

te wachten. Zij is niet blij en het liefst zou zij ons nu al 

verbannen. Maar ze heeft ons nodig, keihard nodig.  

Voor wij het vliegtuig in mogen, komen we langs de 

handbagage check. Wat een giga rij en ik moet nog plassen 

ook. Niet alleen wordt de bagage van mijn vlucht gecontroleerd, 

maar ook van andere vluchten, die zelfs nog later vertrekken. 

Just my luck! Lastige afweging, zal ik netjes achter de rij 

aansluiten met als gevolg een waterballet, maar toch op tijd? Of 

zal ik het erop wagen en nu naar de wc gaan, met als gevolg, 

dat ik als een ware crimineel mijn eigen naam hoor galmen door 

heel Schiphol, en iedereen fijn mee kan genieten van dit 

domme blondje, dat met haar roze pumps, een zonnebril in het 

haar en haar roze handtasje te laat is? 

Ik neem de gok en ga toch naar de wc. Ik bedoel, er moet altijd 

iemand de laatste zijn. Dan ben ik het maar. ‘Fashionably late’ 

zullen we maar zeggen. Snel, snel, snel! Als ik klaar ben kijk ik 

op de klok. Wow! Ik ben écht snel! En als ik terug ben, zie ik 

dat de rij gelukkig al minder lang is en is mijn naam nog niet 

eens omgeroepen. 

Daar sta ik dan bij de bagagecontrole, met mijn goede gedrag. 

Goed gedrag heb ik zeker, ik ga namelijk vrijwilligerswerk doen 

in Nicaragua. Niets kan mij er dus van overtuigen, dat ik slecht 

bezig ben. Tot ik tegenover de dame van de bagagecontrole sta.  

“Heeft u de koffer zelf ingepakt?” vraagt de dame met een veel 

te overdreven en zeker niet goed gehumeurde glimlach. Jeetje, 

wat is dit nu weer voor een vraag? 

“Wat denk je zelf?” geef ik als antwoord aan de dame van de 

bagagecontrole. 

Een dodelijke blik wordt mij toegeworpen en al snel antwoord ik 

met een overdreven schattige glimlach: “Maar natuurlijk!”  

Het is mij nu al duidelijk dat bijdehante antwoorden niet écht 

worden gewaardeerd en om zo snel mogelijk en zonder gezeur 

op de plaats van bestemming te komen, besluit ik mijn uiterste 
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best te gaan doen om niet sarcastisch of bijdehand te 

antwoorden. Nu maar hopen, dat het gaat werken en nog 

belangrijker: dat ik het volhoud! 

“Door alle terroristische dreigingen zijn wij verplicht om een 

aantal vragen te stellen, zo ook de koffer-vraag,” zegt de dame 

van de bagagecontrole. Alles leuk en aardig, maar als ik 

terrorist zou zijn, had ik sowieso al geantwoord zoals zij het 

graag zouden willen, om maar zo min mogelijk op te vallen! 

Ook de vragen: met hoeveel personen ik reis, waarheen en 

waarom komen aan bod. Ik antwoord keurig, maar zodra ze 

vraagt, van wie mijn fotocamera is, kan ik mij niet meer goed 

houden en zeg: “Van mijn pornograaf natuurlijk!” 

Van binnen sta ik te gieren en ondanks dat ik dit écht een 

hilarisch antwoord vind, vertrekt de dame geen spier. Dat is ook 

best knap. Ik buig naar haar toe en fluister zachtjes: “Mijn 

complimenten!” Ik geef haar een knipoog en loop verder. Ze 

snapt alleen niet waarmee ik haar complimenteer. Hoeft ook 

niet, ik heb mijn best gedaan. Zij mag de rest doen en 

bedenken waarom. Ik werd toch eigenlijk best zenuwachtig van 

deze vragen en met een rood hoofd mag ook ik gaan zitten in 

de wachtruimte. Wachtend op de oproep dat wij mogen 

boarden. 

 

Eindelijk, de stewarddozen –oeps! stewardessen!- geven het 

signaal, dat we onze instapkaart en paspoorten mogen laten 

zien, om vervolgens het net schoongemaakte vliegtuig in te  

stappen. De geur van vliegtuig-eten, een muffe airco en 

desinfecterende schoonmaakmiddelen komen je in de gang al 

tegemoet. En daar staan de veel te vrolijke en opgedirkte 

stewardessen ons al op te wachten. Dicht geplamuurd met een 

dikke laag make-up, waarvan ìk het zelfs benauwd krijg!  

Inmiddels weet ik al welk gangpad ik in moet, en waar 

ongeveer mijn stoel staat, maar tóch willen de stewardessen 

alle touwtjes in handen houden en mij het liefst, met gordel en 

al, op mijn plaats zetten! 

Met een hoop kabaal en lichte stress proberen wij rustig en 

zonder sarcasme te gaan zitten.  
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Voor de verandering besluit ik mijn sarcasme in Nederland 

achter te laten. Wat een goed voornemen, al zeg ik het zelf. 

Hoe lang ga ik dat volhouden? Na lang wachten, zeker na een 

half uur, en met lichte zenuwen, zit dan eindelijk iedereen.  

“Telefoons en laptops uit!” klinkt het door de speaker en de 

lampjes ‘Fasten your seatbelts’ springen aan. Daar gaan we, 

langzaam beginnen we met taxiën.  

Taxiënd gaan wij onze droom tegemoet! 

Na ongeveer tien minuten, maakt de piloot zich op voor het 

stijgen, hij maakt vaart en vaart en vaart, en eindelijk komen 

de wieltjes en óók onze voetjes van de grond.  

We komen steeds hoger en na een paar minuten zitten we al 

boven de wolken. Wat een fantastisch uitzicht en een heerlijk 

gevoel van vrijheid! 

Al vliegend gaan wij het onbekende tegemoet.  

Gaaf! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


