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DEZE MODERNE NOMADEN LEVEN OM TE REIZEN

>

DE WERELD
Ze hoppen van de ene droombestemming naar de andere en zitten rond  

de middag vaak al met hun voetjes in het zand te nippen aan een pina 

colada. Moderne nomaden zoals Johan, Sofie en Lien werken en leven  

on the road – met dank aan wereldwijde wifi. 

PEOPLE

 ligt aan hun voeten

was. Grappig genoeg zijn we allebei van 

Luik. Ons grote geluk is dat Delphine als 

leerkracht werkt. Alle vakantieperiodes 

trekken we samen de wereld rond.  Als 

Delphine met me rondreist, zijn mijn 

dagen minder hectisch en is er meer tijd 

voor ontspanning. We koken meestal zelf 

ons potje naast de tent. Dat houdt alles 

betaalbaar.”

“Het was geweldig om als backpacker 

uit mijn koffers te leven, maar omdat ik 

als professioneel fotograaf veel materiaal, 

stockageruimte en een kantoor nodig heb, 

heb ik vorig jaar samen met mijn vriendin 

een huis in Luik gekocht. Ik ben net terug 

van een lange, intensieve rondreis door 

India. Dan is het fijn om thuis even vrij te 

nemen van mijn nomadenleven. Tot het 

weer kriebelt om te vertrekken. De wijde 

wereld maakt me veel creatiever.”

“Ondertussen kan ik al 40 landen af-

stippen van mijn bucketlist. In Canada, 

ben ik langer blijven hangen en favoriete 

plekken, zoals Noorwegen en IJsland, be-

zoek ik vaker. Omdat er nog zoveel te ont-

dekken valt, vooral in Zuid-Amerika, 

Afrika en Azië, stippel ik elk jaar enkele 

grote rondreizen uit. Telkens opnieuw be-

kruipt me dan hetzelfde mindblowing ge-

voel als in Australië en Nieuw-Zeeland. 

Nieuwe mensen en plekken ontdekken, 

dat is een verslaving geworden.”

“Als mijn vriendin en ik ooit aan kinde-

ren beginnen, dan staan we voor nieuwe 

uitdagingen, maar dat zien we dan wel. 

Voorlopig geniet ik volop van mijn vrije 

leven. De dag dat ik mijn camera aan de 

haak hang, word ik vast touroperator.”

N
a mijn studies public relations 

wou ik eerst een jaar rondrei-

zen door Australië. Om die 

roadtrip te betalen, bood ik  

onderweg mijn diensten aan. De ene keer 

als webdesigner, de andere keer als foto-

graaf of als vrijwilliger bij een familie 

tegen kost en inwoon. Als backpacker 

trok ik van camping naar camping. Die 

manier van leven beviel me geweldig.”

“Mijn passie voor fotografie begon als 

student, toen ik in België fotografeerde op 

muziekfestivals. De foto’s van mijn road-

trip op Instagram trokken veel aandacht 

en toen heb ik alle kansen gegrepen om te 

kunnen leven van reisfotografie. Na  

Australië ben ik nog een jaar met mijn  

camera door Nieuw-Zeeland getrokken. 

Zo werd mijn hobby stilaan mijn werk.”

GO WITH THE FLOW

“Tegenwoordig reis ik de helft van mijn 

tijd rond in opdracht van grote klanten, 

zoals Toyota en Huawei. Die trips zijn tot 

in de puntjes geregeld. Daarnaast trek ik 

op eigen houtje de wereld rond, om foto’s 

te maken voor een volgend boek of maga-

zines. Meestal verblijf ik in goedkope ho-

tels of op campings. Met een rooftoptent 

op het dak van mijn 4x4 kan ik zowat 

overal mijn kamp opslaan. Ik blijf zelden 

langer dan drie dagen op één plek.”

“Onderweg, maak ik lange dagen, want 

’s ochtends vroeg en ’s avonds is het licht 

om te fotograferen het allermooist. Tus-

sen de shoots door prospecteer ik interes-

sante locaties, bewerk ik foto’s, neem ik 

rust of reis ik naar de volgende bestem-

ming. Ik laat me graag leiden door mooie 

locaties en verhalen onderweg. Go with the 

flow, dat is mijn motto.”

“Naast een droomjob, heeft al dat rond-

reizen mij ook een vriendin opgeleverd. 

Delphine botste op mijn Instagram-profiel 

na haar rondreis door Indonesië, in de 

veronderstelling dat ik een Australiër 

JOHAN LOLOS (31) 
IS REISFOTOGRAAF EN SLAAT OVERAL ZIJN TENTENKAMP OP

‘Ik blijf zelden langer dan 
drie dagen op één plek’
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Peaks of  Europe.  
A Photographer’s 
Journey van Johan 
Lolos is uitgegeven 
bij Lannoo € 39,90

Johans vriendin Delphine is leerkracht. Zij 
gaat hem in de schoolvakanties achterna.

In totaal heeft 
Johan Lolos al  
40 landen  
bezocht. Hij  
logeert vaak in 
een rooftoptent 
op het dak van 
zijn 4x4.
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BUSINESS COACH LIEN DE PAU (38)
 SURFT DE WERELD ROND MET FUERTEVENTURA ALS BASE CAMP

‘Kinderen of een hypotheek zijn geen  
obstakels om de sprong te wagen’

TEKST: GLENDA SMITS

Get real. Voor wie elke dag 
zijn goesting wil doen  
van Lien De Pau is uitgege-
ven bij Morpheus € 23,47
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I
n 2015 stevende ik af op een burn-out 

en heb ik een jaar loopbaanonderbre-

king genomen om rond te reizen. De 

eerste drie maanden verbleef ik als 

nanny in Botswana bij een Vlaams-Zuid-

Afrikaans gezin. Op die prachtige, plek 

tussen de olifanten en hyena’s, leerde ik te 

leven op het ritme van de natuur. Ik kreeg 

de ruimte om onverwerkt verdriet, vooral 

over de spoorloze verdwijning van mijn 

broer, echt toe te laten. Een ticket richting 

Afrika, ik raad het iedereen aan.”

“Die trip heeft mijn leven veranderd, 

want ik liep er de man van mijn leven 

tegen het lijf, Jens, een Duitse wildlife- 

fotograaf. Datzelfde jaar ben ik nog in 

Zuidoost-Azie en Mexico geweest. Maar 

hoe kon ik hier als psycholoog van leven? 

Het antwoord kwam van enkele cliënten, 

die tijdens mijn afwezigheid om een con-

sultatie via Skype vroegen. Intussen heb 

ik me gespecialiseerd in onlineprogram-

ma’s voor mensen die net als ik destijds 

een andere richting uit willen. Vanuit een 

boomhut in Colombia heb ik zelfs een  

online groepspraktijk opgestart.”

“Meestal zoek ik via Airbnb fijne, inspi-

rerende plekken uit waar ik een of twee 

maanden verblijf. De plek is zelfs belang-

rijker dan het land. Hoe mensen op an-

dere plekken leven, werken en feesten, 

dat haalt me uit mijn comfortzone, helpt 

me zaken relativeren en maakt van mij 

een betere psycholoog. Gelukkig vind je 

nu haast overal een goede internetverbin-

ding. Als ik aan de andere kant van de  

wereld verblijf, sta ik vroeg op of werk ik  

’s avonds laat mijn consultaties af. Na de 

middag trek ik naar een koffiehuisje in de 

stad of naar het park, om nog wat te  

tokkelen op mijn laptop. De afgelopen 

jaren heb ik zo een flink stuk van Afrika, 

Zuid-Amerika, Azië en Europa gezien.”

GEEN HOUDBAARHEIDSDATUM

“Hoe ik dit allemaal kan bekostigen? 

Twee maanden in Colombia zijn goedko-

per dan in Vlaanderen, vliegticket inbe-

grepen. Eten kost er haast niks. Mijn 

appartement in Vlaanderen heb ik ver-

huurd, op de voorwaarde dat ik er af en 

toe kort kan verblijven. Soms mis ik wel 

een eigen plek, een thuis om naar terug te 

keren na een lange reis.”

“Waar ik de eerste maanden wel erg 

moest aan wennen, is dat de wereld thuis 

verder draaide. Mijn vrienden zitten in 

een andere leefwereld, zijn bezig met kin-

deren en verbouwingen. Ik dacht: ik ben 

ze kwijt! Intussen zoek ik meer gelijkge-

stemde zielen op, zoals andere digitale no-

maden. Mijn vader die lang hoopte dat 

mijn reiskriebels zouden voorbij gaan, 

heeft dankzij mijn avonturen weer meer 

zin in het leven. En mijn moeder heeft de 

reismicrobe zelfs van me overgenomen.”

“Op dit leven staat niet echt een  

houdbaarheidsdatum, nee. Elke trip voelt 

als een nieuwe start en doet me bruisen 

van energie. Na twee dagen in het buiten-

land barst ik van de nieuwe ideeën!”

Fuerteventura. Een rustpunt tussen het 

vele reizen door. ‘Thuis’ blijft voor mij een 

rekbaar begrip. Ik leef zeer minimalis-

tisch en pas me vlot aan mijn omgeving 

aan, dus ik voel me snel ergens thuis.”

“Kinderen, een hypotheek, een vaste 

job…? Ik zie dat niet als obstakels om de 

sprong te wagen. Vaak gebruiken we ze 

als excuus om niet voor onze dromen te 

hoeven gaan. Waar een wil is, is een weg. 

In heel onze geschiedenis hebben we nooit 

zoveel vrijheid gehad. Het is alleen zoeken 

naar de skills en de kracht om die vrijheid 

voluit vast te pakken en te omarmen.”

Z
es jaar geleden heb ik besloten 

de knop om te draaien. Elke dag 

van 9 tot 5 werken, in de file 

staan en meedraaien in de rat-

race, daar had ik geen zin meer in. Het 

leven is méér dan werken. Al reizend zet 

ik die levensfilosofie in de praktijk om. 

Met een grootvader die een busbedrijf 

had, kom ik uit een familie waar reizen 

deel uitmaakt van het leven. De wereld in-

trekken, zit me in het bloed.”

“Ondertussen woon en werk ik als on-

line ondernemer vanuit het buitenland. 

Als ik rondreis, logeer ik in hotels, Airbn-

b’s of op aanbevolen adresjes van vrien-

den. Ik hou van de deeleconomie, die het 

veel makkelijker heeft gemaakt om van 

het lokale leven te proeven. Mezelf ver-

plaatsen, doe ik met alle beschikbare ver-

voermiddelen, van taxi’s, bussen, vlieg- 

tuigen, de fiets, een campervan tot Uber.”

“Er staan al meer dan 40 landen aange-

stipt op mijn wereldkaart. Vooral warme 

landen, want ik loop graag rond op flip-

flops. (lacht) Onderweg heb ik enkel mijn 

laptop, wifi en wat software nodig. Ik run 

de online business school TRAVAK waar 

ik ondernemers innovatieve skills aanleer. 

Met mijn ondernemersnetwerk ‘Zeker 

Van Haar Zaak’ breng ik solo-onder-

neemsters, freelancers en creatives met 

elkaar in contact. Of ik nu in de Ataca-

ma-woestijn in Chili zit, in Melbourne 

stad, tussen de tempels in Laos of in de 

luchthaven van Las Vegas, ik kan overal 

werken. Hoewel ik een partner heb, reis ik 

vaak alleen. Mijn vriend en ik geven  

elkaar die vrijheid.”

MIJN GOESTING DOEN

“Het mooiste aan mijn manier van leven 

is mijn grote vrijheid. Onderweg doe ik 

zoveel mogelijk mijn goesting. Liefst van 

al spendeer ik mijn dagen aan surfen, 

yoga en hiken of aan het delen van mijn 

kennis over het freedompreneurship. Ik 

leef veel intenser, neem de tijd voor din-

gen die ik belangrijk vind en bespaar niet 

op unieke belevenissen. Ik denk er niet 

aan om ooit te stoppen.”

“In al die jaren dat ik rondreis, merk ik 

trouwens dat slechts enkelingen de droom 

van een echt leven als digitale nomade 

weten waar te maken en succesvol zijn. 

Vol enthousiasme trekken ze de wereld in. 

Vaak geïnspireerd door The Four Hour 

Work Week, de bestseller van Tim Ferriss. 

Helaas komen de meesten terug van een 

kale reis, met een pak minder geld op hun 

bankrekening. Ik vind het belangrijk om 

voldoende financiële middelen te hebben. 

om te reizen. Je moet in staat zijn een 

stabiel inkomen te genereren. Als je jezelf 

de basisskills van een ondernemer aan-

leert, dan heb je alvast een belangrijke 

stap richting meer vrijheid gezet. In mijn 

boek Get Real vertel ik er meer over.”

“Natuurlijk zijn er minder fijne kanten 

aan mijn leven. Lange periodes reizen is 

best vermoeiend. Een tweetal jaar geleden 

besefte ik dat ik alle ervaringen niet meer 

verwerkt kreeg. Op dat moment heb ik 

besloten mijn basiskamp op te slaan in 

PSYCHOLOGE SOFIE LEEMANS (38) 
TREKT VAN DE ENE AIRBNB NAAR DE ANDERE

‘Vanuit een boomhut in Colombia heb 
ik een groepspraktijk uitgebouwd’

Liefst van al  
zit Sofie dicht bij 

de natuur, zoals op 
Cape Point in 

Kaapstad, Zuid-
Afrika.

Haar consultaties doet Sofie via Skype.

De plek waar 
Sofie logeert,  
is voor haar 
belangrijker 
dan het land. 
Ze verloor 
onder meer 
haar hart in 
Mana Pools, 
een nationaal 
park in  
Zimbabwe.

Vanop het eiland 
Fuerteventura 

reist Lien De Pau 
vooral naar 

warme landen.


