
Macisvenda | Het idee om Fryslân te
verlaten voor buitenlands avontuur
speelde altijd al in hun gedachten,
maar lange tijd leek het er niet van te
gaan komen. Voor Simon (56) en Ger-
da Friso (58) uit Jonkerslân was het
ondenkbaar om hun dochter Marissa
alleen achter te laten. Maar toen de
verstandelijk gehandicapte Marissa
(32) zich niet meer gelukkig voelde in
haar woonvorm en hun jongste kind
het huis uit was, besloot het echtpaar
het roer om te gooien en alle opgeda-
ne ervaringen met hun dochter in te
zetten voor anderen.

In september 2017 vertrokken ze
naar Spanje om in de buurt van Ali-
cante een vakantieverblijf te openen,
waar mensen met een verstandelijke
beperking en hun familie terecht
kunnen. Door slechts een gezin of
gast per keer te ontvangen, blijft het
kleinschalig en is er meer aandacht
mogelijk. ,,Marissa ging wel mee op
groepsvakanties en dan was er maar
weinig individuele aandacht”, legt
Gerda uit. ,,Alle activiteiten worden
op een groep afgestemd en dat is jam-
mer. Dat bracht ons op het idee om
zelf iets te beginnen.”

Het echtpaar kocht een huis van
twee verdiepingen met op beide eta-
ges een vrijwel identiek apparte-
ment, waarvan het ene wordt ver-
huurd. Gasten met een verstandelij-
ke beperking die alleen reizen slapen
in de logeerkamer van de Friso’s.
,,Daar staat een hemelbed. Zo kun-
nen we mensen individueel verzor-
gen en leuke activiteiten onderne-

men, zoals mountainbiken, naar het
strand of lekker koken. Het is hele-
maal aan onze gasten om dat te bepa-
len. Als er families komen met ie-
mand die verstandelijk beperkt is,
willen wij oppassen en kan de rest
van het gezin eropuit.”

Simon, Gerda en Marissa voelen
zich inmiddels helemaal op hun plek
in het dorpje Macisvenda. Het leven
in Spanje bevalt hun goed, maar tot
een definitieve emigratie is het nog
niet gekomen. In oktober keert de fa-
milie terug naar Nederland, waar ze
tijdens de wintermaanden verblij-
ven. ,,Ons huis in Jonkerslân moes-
ten we verkopen om ons avontuur
hier mogelijk te maken, maar we we-
ten nog niet of het vakantieverblijf
ons voldoende oplevert om van te
kunnen leven”, legt Simon uit.
,,Daarom doen we het eerst in kleine
stapjes.”

Grote veranderingen
Dat het gezin in Spanje belandde,
was ook voor hen verrassend. In eer-
ste instantie dachten ze namelijk aan
Scandinavië. Uiteindelijk viel de keu-
ze op de Spaanse oostkust. Al duurde
het wel even voordat Simon en Gerda
het gebied én huis vonden dat ze
zochten. ,,We zijn twee keer vier
maanden naar Spanje gegaan om ons
te oriënteren. Ook om te kijken hoe
het met Marissa zou gaan, als ze weer
bij ons zou komen wonen. We zijn
beland in de omgeving van Alicante,
maar dan iets meer landinwaarts.
Daar is het wat rustiger.”

In Macisvenda vonden ze een huis
met veel grond er omheen. Met de ve-
le fruit- en amandelbomen en het
fraaie landschap is het de verwezen-
lijking van de Spaanse droom. Voor-

dat het vakantieverblijf goed en wel
was geopend, volgde er alleen een
enorme tegenslag. Simon werd ont-
slagen bij het ICT-bedrijf waar hij
parttime werkte. ,,Toen we voor een
paar maanden naar Spanje gingen,
was het geen probleem”, zegt Simon.
,,Maar toen wij eenmaal het huis had-
den gekocht, zag de directie het als-
nog niet zitten en stond ik zomaar op
straat.”

Een extra stukje inkomen ver-
dween daarmee ineens als sneeuw
voor de zon. ,,Dat heeft ook invloed

gehad op onze keuze om nu nog niet
volledig te emigreren”, zegt hij ba-
lend. Van spijt van hun beslissing om
naar Spanje te gaan is geen sprake.
,,Daarvoor vind ik de omgang met on-
ze gasten veel te mooi. Wij halen daar
enorm veel voldoening uit. Laatst
was er een gezin dat hier vorig jaar
ook al was. Toen hun dochter Marissa
zag, wilde ze meteen met haar knuf-
felen. Dat was zo’n prachtig mo-
ment.” 

Marissa helpt mee als gastvrouw
en geniet volop van die rol. ,,We had-

den niet verwacht dat ze ooit weer bij
ons in zou trekken, maar dit voelt
voor ons allemaal heel goed”, zegt
Gerda. ,,Hier kan ze zichzelf zijn en
krijgt ze de aandacht die ze verdient.
Als ze ’s ochtends wakker wordt en
vrolijk zingend haar bed uitstapt,
dan is onze dag al meteen weer goed.
Wij zijn echt gelukkig in Spanje.”

Het Friesch Dagblad portretteert
deze zomer Friezen die het roer
omgooiden en naar het buiten-
land zijn vertrokken

Een gelukkige dochter in een Spaanse droom
In september 2017 besloten ze de stap te
wagen. Simon en Gerda Friso vertrokken
met dochter Marissa naar Spanje. Samen
runnen ze Vakantie bij Marissa, waar
mensen met een verstandelijke beperking
kunnen verblijven.

Marissa, Simon en Gerda runnen in Spanje een vakantieverblijf voor mensen met een verstandelijke beperking. Foto: FD

We zijn twee keer
vier maanden naar
Spanje gegaan om
ons te oriënteren

Mark Vallinga
Fier fuort


