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het diner. Koken doen we beiden
en dat gaat ons steeds beter en
beter af. Vis is min of meer onze
specialiteit. We krijgen zelfs com-
plimenten van gasten die echte
visliefhebbers zijn.”

Niet dat Nicole en Kathleen
enige horeca-ervaring hadden voor
ze in 2011 hun bed & breakfast
begonnen. Nicole was verkoper bij
een papiergroothandel in Wormer,
Kathleen was IT-specialist en werk-
te op detacheringsbasis in het hele
land. „Ik ging ’s ochtends de file in
en ’s middags sloot je weer achter-
aan in de rij. Elke dag opnieuw. Je
leven staat in het teken van preste-
ren, van verkopen. Op een gegeven
moment gaat je dat tegen staan. Je
vraagt je af: gaan we dit de rest van
ons leven doen?” 

Contrast
Het antwoord kwam in 2005 uit de
lucht vallen tijdens een vakantie in
Afrika, in de woestijn van Namibië.
,,Een groter contrast met ons dage-
lijks leven kun je haast niet voor-
stellen. Zo anders. Geen ’klok’ en
leven van dag tot dag. We werden
ook geïnspireerd door onze Neder-
landse reisleidster. We zeiden tegen
elkaar: geweldig als je zo kunt

Santa Catarina ■ Dat het maar
meteen duidelijk is: ze komen niet
terug. Of het zou door familieom-
standigheden moeten zijn en dat is
de voorbije jaren al enkele malen
gebeurd. Voor de rest biedt Portu-
gal alles wat Nicole en Kathleen
van het leven verwachten. „Wel is
het vooral ’s zomers zwaar werk,
want het kan hier bloedheet zijn.
Meer dan 35 graden, vorige maand
zelfs 45 graden inclusief hevige
bosbranden. Hoewel, over de jaren
wen je aan de warmte. Verschil: je
doet het nu voor jezelf en voor de
gasten. Je krijgt daar zo veel waar-
dering voor terug. Dat voelt echt
goed.”

Het is 14 uur in de Algarve, even
’rust’ voor Nicole en Kathleen. „We
hebben een vaste dagindeling. ’s
Ochtends verzorgen we het ontbijt,
maken schoon en ruimen op. Tus-
sendoor helpen we de gasten op
weg. Koffie, lunch voor onszelf. In
de namiddag serveren we een hap-
je en een drankje voor de gasten bij
het zwembad. Daarna bereiden we

leven. In een totaal andere cultuur
en in een heel ander ritme.” 

De combinatie van dit Afrikaanse
ritme, Hollandse nuchterheid en
een pragmatische inslag hielp hen
stappen verder. „De keuze om het
’anders’ te gaan doen’ werd daar
gemaakt. Alleen wisten we nog
niet hoe en waar. We zijn anders
gaan kijken op vakanties, meer
gericht op vestiging. Je vinkt je
wensenlijstje af. De gezondheids-
zorg moet er goed zijn, net als de
verbinding met Nederland. Je wilt
het jaar rond wat te doen hebben
en er van kunnen leven. Net zo
belangrijk: de mensen. We willen
ons thuis voelen. Kunnen we een-
voudig de taal leren?’’

Genieten
Na enkele jaren rondreizen kijkend
door een andere bril viel al in 2008
de keuze op de oostelijke Algarve.
„Portugal is het Afrika van Europa.
De mensen zijn gastvrij, vriende-
lijk en behulpzaam. Zo ervaren wij
dat ook. En wij waren een van de
eerste Nederlanders, hier. Dat zijn
er nu meer, maar we hebben -
vooral door corona - verschillende
nieuwkomers zien afhaken en
vertrekken.’’

,,Wat blijft: de mensen hier leven
veel intenser. Voor ons lijkt het op:
’Leef alsof er geen morgen is’. Dat
spreekt ons geweldig aan.” Al
moeten ze toegeven dat ze na Na-
mibië flink hebben gespaard om
hun buitenlandse ’droom’ te kun-
nen verwezenlijken. „Alleen zijn
we nooit gestopt met ’leven’ en
genieten van wat de dag ons
brengt. Zelf vinden we het trou-
wens geen ’droom’. Dat is toch
meer een onbereikbaar ideaal. Wat
we zochten was een relaxter te
leven in een andere omgeving. Dat
hebben we gevonden.’’

Niets te doen
Het leek Nicole en Kathleen aks
kampeerders altijd wel iets om een
camping te runnen. Het werd een
moderne villa in een prachtig na-
tuurgebied op slechts kilometers
van de zee, van cultuur en pittores-
ke dorpjes. „We hebben ook noor-
delijker gekeken, maar buiten het
seizoen is daar niets te doen, is het
maandenlang doodstil. Dat willen
we niet.” Wandelaars kunnen hun
hart ophalen in de Algarve, golfers
hebben keus uit de mooiste en
meest uitdagende golfbanen in de
buurt. „En zelfs ’s winters blijft de
temperatuur aangenaam.” 

Ze vonden met behulp van een

Portugese makelaar een stuk land
en een aannemer. „Er lag al een
bouwplan en er was ook al een
bouwvergunning voor afgegeven.
Het ontwerp stond ons wel aan en
daarom hebben we het zo laten
uitvoeren. De inrichting hebben
we zelf gedaan.”

Zoover Award
De huisraad in Assendelft ingela-
den konden ze in mei 2011 open.
Mede geholpen door een startver-
haal in de krant en goede zicht-
baarheid op internet vulden de vijf
gastenkamers zich al snel. In 2012
kregen ze een zogenoemde Zoover
Award met een gastenwaardering
van inmiddels 9,9. „Dat helpt, al
moet je het effect ook weer niet
overdrijven. Veel boekingen krij-
gen we via mond-tot-mondrecla-
me. Andere gasten zoeken breed op
internet. Als ze ons hebben gevon-
den is zo’n rapportcijfer vooral een
bevestiging van hun keuze. We
hebben veel terugkerende gasten.
Sommigen boeken zelfs een jaar
van tevoren. De B&B heeft een
prima dekking.”

Nicole en Kathleen houden vast
aan hun Hollandse, misschien wel
Zaanse nuchterheid. „We hebben
nu een schoonmaakster uit het
dorp. Dat is wel een luxe, iets wat
wij ons de eerste jaren niet konden
veroorloven. Er moest toen nog
zoveel gebeuren; echt buffelen,
hoor. En met louter verhuur van
onze vijf gastenkamers is een B&B
maar een smalle basis.’’

Tevreden
,,Je moet je gasten meer bieden,

zoals een borreluur bij het zwem-
bad of ’s avonds een diner. We
vinden het belangrijk om onze
gasten te kennen. We weten precies
welke wandelingen ze vorig jaar
hebben gedaan. Noem het ’com-
mercieel’, maar daar is niets mis
mee. Het werkt namelijk naar twee
kanten. De gasten krijgen persoon-
lijke aandacht en ze worden de
hele dag verzorgd. Zij zijn tevre-
den en wij zijn tevreden. Ook om-
dat wij als B&B aanvullende in-
komsten hebben.’’

Hoe anders was dat in corona-
tijd? ,,Al met al zijn we tien maan-
den dicht geweest. We hebben
steun gehad van de Portugese
overheid. Die was welkom, maar
we hebben het vooral gered, omdat
we na tien jaar vlees op de botten
hebben. Wij waren een van de
eerste B&B’s in dit deel van de
Algarve. Andere B&B’s die hier
korter zijn hebben moeten sluiten.
Daar zitten trieste gevallen tussen.
En het ’leed’ is ook nog niet gele-
den. Al komen boekingen weer
binnen, we merken aarzeling on-
der vaste gasten om het oude va-
kantiepatroon weer op te pakken.’’

Nieuw project
Kathleen en Nicole noemen zich
fitte en gezonde vijftigers, maar
zijn zich bewust van hun leeftijd.
,,We willen in de komende jaren
nog een keer een compleet nieuw
vakantieproject doen naast Cas al
Cubo. Nee, verkopen doen we niet,
want dit is ons kindje. We kunnen
ons wel voorstellen dat we dit en
een eventueel nieuw project ver-
pachten als pensioenvoorziening.

Daar waren we eerder niet zo mee
bezig, maar corona zet je aan het
denken.’’

Nicole en Kathleen zijn partners,
zakelijk en privé. Hoe gaat hun
Portugese omgeving daar mee om?
,,Goed. We hebben al die jaren
geen enkele negatieve reactie ge-
had. Dat was voor ons een belang-
rijke reden om voor Portugal te
kiezen. Portugezen zijn van ouds-

her handelaren, staan open voor
andere culturen, voor andere men-
sen. Immigranten zijn hier echt
welkom. Wij ook. En toch: je komt
niet over de drempel. Dat heeft
niets met geaardheid te maken.
Overdrachtelijk: Portugezen laten
je niet ’binnen’. Vrienden en ken-
nissen zijn net als wij hier komen
wonen en werken in het toerisme.’’

IK VERTROK Nicole en Kathleen leven hun ’droom’ met B&B in de Algarve

’De mensen hier
leven veel intenser’
Het strand is tien kilometer verderop, maar je kunt ook gewoon een duik ne-
men in het zwembad bij bed & breakfast Cas al Cubo, vertaald ’kubusvormige
villa’. Nicole Hoogervorst (55) en Kathleen Osseweijer (57) vertrokken tien jaar
geleden uit Assendelft naar de Algarve. „We waren klaar met die ’ratrace’ waar
we in zaten. Daar hebben we nog geen dag spijt van gehad.”

Ronald Massaut
r.massaut@mediahuis.nl
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2.452 km, precies
De afstand Assendelft - Santa
Catarina da Fonte do Bispo
(voluit) bedraagt over de weg
2.452 kilometer. Door de lucht
(vanaf Amsterdam) 1.970
kilometer. Met de auto ben je
twee dagen onderweg. Sneller
is het om te vliegen op het
nabijgelegen vliegveld Faro met
dagelijks meerdere vluchten
(o.a. Transavia) en daar een
auto te huren. Vliegtijd is
gemiddeld 2.50 uur van
instappen tot uitstappen. Voor
info en boekingen:
www.casalcubo.nl of email
naar bnb@casalcubo.nl

❜❜Portugezen zijn
vriendelijk en

gastvrij, maar ze
laten je niet

’binnen’

Cas al Cubo anno 2021. Het zwembad schoonmaken is dagelijks werk voor Nicole en Kathleen. FOTO AANGELEVERD

2012, Kathleen (links) en Nicole voor Cas al Cubo, hun bed & Breakfast in Portugal. ARCHIEFFOTO NICOLE HOOGERVORST❜❜We willen de
komende jaren
nog een nieuw
vakantieproject

doen


