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JOEY BROWN (45) VERHUISDE ZONDER PLAN

Leven in Ikaria

NAAR HET AFGELEGEN EILAND IKARIA

Grootste cultuurverschil:
«Hier gebeurt alles in het moment zelf.
Ze kijken vreemd op als je voorstelt om
binnen twee weken koffie te gaan drinken. Je agenda volproppen en je vrije tijd
wekenlang vooruit plannen is typisch
Belgisch. Als ik nu in België kom, merk ik
dat ik het steeds moeilijker heb om me
daaraan aan te passen.»

Velen mijmeren er wel eens over,
maar weinigen durven hun hebben
en houden achter te laten om een
nieuw leven in het buitenland op te bouwen. Joey
Brown uit Vosselaar vestigde zich in 2013 zonder plan
op het Griekse Ikaria. «In de jaren dat
ik hier woon, heb ik al veel nieuwelingen zien komen, maar nog meer
zien vertrekken.»
KRISTEL MAURIËN
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Het mooiste moment?
«Nog voordat ik zelf wist
dat ik zou blijven, zei
Dimitris de doedelzakspeler me: ‘Je bent hier
om te blijven.’ Dat was in
2012 en ik antwoordde met:
‘Wat bedoel je?’.Waarop hij zei: ‘Niets, gewoon wat ik zeg: jij blijft hier. Het staat op je
gezicht geschreven. Jij bent hier thuis. Je zal
nog een keer weggaan en terugkomen en
misschien nog eens weggaan, maar je zal altijd
terugkomen.’ En hij kreeg gelijk!»

D
N
A
L
N
E
GRIEK

Grootste nadeel?
«Het is een afgelegen eiland zonder modern
ziekenhuis en met weinig medische voorzieningen.Tijdens de zomer is het niet zo’n probleem om te reizen naar het vasteland of
andere eilanden, maar in de winter wél, vanwege storm, regen en/of wind.»

België vs Ikaria
FAVORIET GERECHT?

Het is niet altijd zon, zee en strand op
Ikaria. «Van oktobertot en met april
zijn er regelmatig storm- en rukwinden,
heftige slagregens en winterprikken.»

FAVORIETE FEEST?
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oey kwam in 2004 toevallig met een
groep vrienden op Ikaria terecht om te
genieten van een zon-, zee- en strandvakantie. De bestemming sprak haar
niet meteen aan, maar toen een vriendin haar vijf jaar later mee op sleeptouw nam voor een roadtrip op Ikaria,
viel ze als een blok voor het ruige Griekse eiland. «Ik had helemaal geen zin om
nog eens naar daar te reizen, maar mijn
vriendin overhaalde me. Samen reden
we toen met een aftandse Lada het hele
eiland rond, en de pracht en wildernis
van de natuur grepen me meteen.»
Ook na die reis keerde Joey gewoon terug naar
België, maar niet voor lang. «Een jaar later maakte ik een persoonlijke crisis door: ik voelde me
niet meer gelukkig in mijn relatie en mijn job als
lerares Nederlands en Engels. Ik was vastgeroest
in patronen die me ongelukkig maakten. Uiteindelijk besloot ik om voor onbepaalde tijd te
vertrekken: ik nam loopbaanonderbreking,
verkocht zoveel mogelijk spullen en liet mijn
hebben en houden achter om een reis te starten
langs Sri Lanka, Indonesië, India, Italië en Ikaria.
Ik zocht spontaan plekken op waar ik in stilte
leerde mediteren om een antwoord te vinden op
de vragen waarmee ik worstelde: ‘Wie ben ik
echt?’, ‘Wat heb ik te doen in dit leven?’ en ‘Wat
maakt me gelukkig?’. Drie jaar heeft die reis
geduurd en eind 2013 besloot ik om weer een
thuis op te bouwen... op Ikaria.»

Ikaria: «Ik smul hier van verse
vis met vlita (lijkt wat op spinazie), soufiko (een vegetarisch
gerecht van verschillende
groenten) of verse geitenkaas
en fava (gele spliterwten). Pure
gerechten die écht lekker zijn.»

België: «De
gebraden
kip van mijn
moeder op
zondag,
peperkoek
en brie.»

«Ik ervaar hier een
vrijheid die in België
niet meer bestaat»
«Ikaria is ruig,
letterlijk en
figuurlijk.
Zonder liefde
voor het eiland
houd je het hier
niet vol»

België:
«Sinterklaasdag
omwille
van de
speculaas.»

Ikaria: «Het paasfeest! Dat wordt
hier uitgebreid gevierd met lam
aan het spit, lokale gerechten en
lokale wijn. Daarnaast wordt er
gedanst. Mijn favoriete dans is de
ikariotiko, een traditionele dans.
Ook leuk zijn de panigiria, lokale
parochiefeesten waarop honderden mensen samenkomen om te
eten, drinken en dansen.»

FAVORIET SOUVENIR?
België: «Zero-chocolade van
Côte d’Or gaat steeds de koffer
in, al is die ‘s zomers al gesmolten voor ik goed en wel in Ikaria ben.»

Ikaria:
«Onze lokale
honing.»

FAVORIETE PLEK?
België: «Antwerpen is
mijn thuisstad en dat
zal altijd zo blijven.
Als ik in België
ben, vertoef ik
graag op het
terras van café
Hopper of de
terrasjes op
de Dageraadplaats.»

Ikaria:
«Als ik terugkeer
na een tijdje te
zijn weg geweest,
bezoek ik altijd
het restaurant van
mijn buurvrouw,
Popi’s Taverna, en
maak ik meteen
een strandwandeling.»

Geen job of geld
Dat was vooral een keuze vanuit het hart.
«Tijdens het reizen door was ik meermaals teruggekeerd naar Ikaria, soms
voor enkele dagen of weken, soms wat
langer. Ik voelde echt: hier moet ik zijn.
Al had ik geen idee hoe dat zou kunnen,
als vrouw alleen in een crisisland waarvan ik de taal niet sprak, zonder job of
geld. Uiteindelijk huurde ik er een huisje
en vulde mijn dagen met groepsactiviteiten met locals – van de vrouwenvoetbalploeg tot danslessen – én schrijven en tekenen. Werk vinden dat zou aansluiten bij mijn
werkervaringen was geen optie. Om me toch
enigszins ‘in te werken’ in de cultuur en de taal
onder de knie te krijgen, werkte ik in restaurants
voor 4 euro per uur. Hard labeur was dat. Ondertussen kon ik aan mijn eigen bedrijf werken. Een
jaar na mijn aankomst in Ikaria startte ik mijn
eerste onderneming in Griekenland als schrijfen bewustzijnscoach en organisator van retraites op Ikaria en in België. Het was een helse papiermolen om dat op te starten.»
«Vorig jaar heb ik mijn Griekse onderneming
stopgezet en startte ik een Belgische onderneming als Griekse inwoner. Mijn klanten zijn namelijk hoofdzakelijk Belgen en Nederlanders die
hier op retraite komen of die ik online coach,
waardoor het makkelijker is om te factureren in
het Nederlands.»
Ondertussen voelt Joey zich een echte Kariotina.
«Ik voel me echt een deel van de gemeenschap.

Joey is schrijf- en
bewustzijnscoach en
organiseert retraites
op het eiland.

«Ik ben hier vrij van
honderden wetten,
regeltjes, verkeersborden, pasjes,
kaarten, sleutels
die je al dan niet
toestaan om ergens
te gaan of staan»

Als ik enkele weken ben weggeweest om een
retraite in België te organiseren, wordt dat opgemerkt en word ik op straat en in de supermarkt
verwelkomd. Ik ervaar hier een vrijheid en tijdloosheid die in België niet meer bestaat. Op Ikaria ben ik vrij van honderden regeltjes, wetten,
verkeersborden, pasjes, kaarten, sleutels die je al
dan niet toestaan om ergens te gaan of staan. Het
is dan ook een ruig eiland, letterlijk en figuurlijk.
De wegen zijn in slechte staat, er is weinig orde
en regelmaat, van oktober tot en met april zijn er
regelmatig storm- en rukwinden, heftige slagregens en koude winterprikken. De wanorde die
je hier ziet en beleeft, is simpelweg het gevolg
van natuurkrachten. Hier kan je alleen maar
wonen als je bereid bent om aan de roep en de
liefde die het eiland je schenkt volmondig ‘ja’ te

zeggen. En ook ja aan de winterse eenzaamheid.»
«Geloof me, zonder liefde voor
het eiland houd je het hier niet
vol. In de jaren dat ik hier woon,
heb ik al veel nieuwelingen zien komen, maar nog meer zien vertrekken.
Dit eiland draait op ongeschreven wetten, waarvan de meeste in het teken staan
van veiligheid en het leven in gemeenschap.
Zo zal een Ikarioot zelden harder rijden dan 50
kilometer per uur op kronkelige wegen. En
goedgeluimd of niet: je groet wie je tegenkomt
en neemt voor iedereen de tijd. Sleutels laat je
achter in je auto of op de huisdeur, want zelfs als
je niet thuis bent, komt men hier aan je tafel zitten tot je er bent. Afspraken worden gemaakt en
nagekomen, maar om hoe laat dat is, is niet zo
belangrijk. Aan luxe of materiële zaken hecht
niemand hier belang.»
«Ikaria is allesbehalve het typische plaatje dat je
van een Grieks eiland verwacht. Het is uitzonderlijk in zijn soort. Het eiland heeft ook een
beter mens van me gemaakt: echter, authentieker, krachtiger, nederiger, dankbaar en liefdevoller. Ikaria heeft kwaliteiten en talenten in me
naar boven gebracht die ik in mijn oude leven in
België nooit zou hebben ontwikkeld. Het heeft
me teruggebracht naar de essentie.»
Meer info: joeybrown.be

