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Vertrokken m
et een 

enkeltje A
gia G

alini

M
ini

special

K
reta

H
et koppel heeft de halve 

w
ereld rondgereisd. In hun 

jonge jaren m
et z’n tw

eetjes, 

daarna m
et hun tw

ee kinderen, en de 

laatste jaren w
eer sam

en. Z
o bezoch-

ten ze Z
uid-A

frika, K
enia, Tanzania, de 

V
erenigde Staten en half Europa. M

aar 

vooral G
riekenland is al decennialang een 

geliefde bestem
m

ing.

D
e passie voor G

riekenland begon al 

getooid m
et rugzak - een vliegticket naar 

A
thene. In de haven van P

iraeus stapten 

ze op de eerste de beste boot naar een 

van de vele eilanden. ‘s O
chtends bij 

zonsopkom
st voer de boot de caldera van 

Santorini binnen. H
et onverw

achte specta-

culaire uitzicht vanuit het dek op de hon-

derden m
eters hoge grijsbruine rotsen, de 

sneeuw
w

itte dorpjes die op de rand daar-

van lijken te balanceren, de strakblauw
e 

lucht; dat vergeten ze beide nooit m
eer.

N
a deze gew

eldige reis kw
am

en ze ieder 

jaar terug naar G
riekenland. Ieder jaar 

togen ze naar een andere bestem
m

ing, 

liefst naar de w
at onbekendere eilanden 

en streken.  “Eilanden als K
os en R

hodos, 

daar zijn w
e bijvoorbeeld nooit gew

eest, 

m
aar w

el de m
inder bekende bestem

-

m
ingen zoals K

oufonissia, A
lonissos en 

Sam
othraki,” legt M

onique uit. In al die 

jaren bezochten ze bijna dertig eilanden, 

m
eer dan de gem

iddelde G
riek.

V
ierde elem

ent
D

e liefde voor het land en de inw
o-

ners w
as er al tijdens die eerste reis, 

m
aar groeide in de loop van de tijd als 

het w
are uit tot een solide huw

elijk. M
arc 

vertelt: “In feite zijn er vier aspecten die 

ons ontzettend aanspreken 

in dit land. O
m

 te beginnen 

natuurlijk de m
ooie natuur 

en de prachtige landschap-

pen. Ten tw
eede - geen ver-

rassing - de garantie op zon. 

D
an is er de w

elbekende 

gastvrijheid van de G
rieken.” 

H
ij vertelt enthousiast hoe ze ooit tijdens 

een reis in een dorp belandden, w
aar geen 

onderdak te vinden bleek. N
adat de plaat-

selijke inw
oners hen van eten en drinken 

hadden voorzien, en duidelijk w
erd dat er 

een probleem
 voor de nacht w

as, staken 

de dorpelingen de koppen bij elkaar en 

bood uiteindelijk iem
and zijn eigen huis 

voor die nacht aan. Z
elf nam

 de eigenaar 

m
et zijn gezin genoegen m

et de schuur. 

“M
aar w

at m
isschien w

el het allerbelang-

rijkste is,” zo vult M
onique aan, “is het 

vierde elem
ent: de neiging van de G

rieken 

te leven in het nu, en het praktisch gem
ak 

en de inventiviteit w
aarm

ee dat leven vaak 

w
ordt ingericht.” O

p N
axos kw

am
en ze 

brom
m

er langs een piepklein cafeetje 

in een groen dal w
aar geen stroom

 w
as. 

G
een probleem

 toch, vond de eigenaar, 

je kunt prim
a een tent runnen zonder 

stroom
. Z

o w
erden de flesjes cola en 

Als ik M
arc en M

onique H
infelaar spreek, hebben ze net afscheid genom

en van 
fam

ilie en vrienden en zijn ze vertrokken. D
eze keer niet m

et een retour-ticket 
m

aar m
et een enkeltje. H

et dorpje Agia G
alini in het m

idden van het eiland 
K

reta is deze keer het reisdoel.

 G
M

 Vertrokken
Tekst - Frederiek Lom

m
en

B
eeld - Shutterstock en M

arc H
infelaar

Je m
oet niet alleen drom

en, m
aar het ook durven doen

‘D
e liefde

 voor het land en 
de inw

oners w
as er al tijdens 

die eerste reis’

M
arc en M

onique H
infelaar
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bier in een em
m

er aan een touw
 in een 

w
aterput gekoeld. D

at leven spreekt de 

H
infelaars aan. H

oe geordend en plan-

m
atig hun eigen N

ederlandse leven vaak 

is, ze hebben de flexibiliteit en het gem
ak 

van de G
rieken - de G

riekse joie de vivre - 

inm
iddels in hun hart gesloten. 

Tw
aalf jaar geleden, toen ze op het kleine 

eiland Sym
i verbleven, besloten ze sam

en 

om
 in een klein schrift af en toe iets op 

te schrijven. K
orte aantekeningen, losse 

zinnen, spontane ideeën. H
oe zien w

e 

onze toekom
st, w

at w
illen w

e nog verw
e-

zenlijken, w
aar w

orden w
e echt gelukkig 

van? D
at notitieboekje droegen ze jaren 

m
et zich m

ee, en gestaag raakten de lege 

bladzijden gevuld. D
it ‘drom

enboekje’ 

hielp M
arc en M

onique in de loop der 

jaren hun ideeën ‘te trechteren’, zoals 

ze het zelf noem
en. T

ijdens een verblijf 

in een kleine lodge in Z
uid-A

frika leek 

alles op zijn plek te vallen. H
et runnen 

van kleinschalige accom
m

odaties, m
et 

veel privacy voor de gasten, m
aar ook een 

hartverw
arm

ende gastvrijheid, dat w
as 

w
at ze zelf ook w

ilden. D
aarna zochten 

ze nog een hele tijd naar de beste plek 

om
 die droom

 te bew
erkstelligen. Florida, 

A
m

sterdam
, het kom

pas sloeg alle kanten 

op voor het uiteindelijk naar het zuiden 

van K
reta w

ees. 

‘W
elcom

e back hom
e’

D
e keuze voor dit specifieke dorp 

op dit specifieke eiland in hun geliefde 

G
riekenland kenm

erkt het echtpaar. Z
e 

lijken nam
elijk de perfecte com

binatie van 

gevoel en ratio te bezitten. 

M
onique vertelt: “T

ijdens onze verken-

ning van de zuidkust van K
reta kw

am
en 

w
e op een gegeven m

om
ent in A

gia 

G
alini, w

aar een bord staat m
et de tekst 

‘W
elcom

e back hom
e’. H

et is er gew
eldig 

m
ooi m

aar het voelt vooral goed.” “En”, 

zo vullen ze sam
en aan: “H

et dorp ligt 

aan zee, er zijn genoeg w
inkels, er is een 

alle gem
akken voorzien en m

et een char-

ter goed te bereiken vanuit alle Europese 

hoofdsteden. K
ortom

: een dorp uit een 

boekje! En... K
reta heeft het langste sei-

zoen van alle G
riekse eilanden. W

ant 

uiteindelijk kun je beter accom
m

odaties 

m
aanden per jaar kom

en, dan op een 

is.” Em
otie en gevoel w

ordt bij dit echt-

paar gekoppeld aan logisch redeneren en 

gezond verstand. D
at w

ordt m
ij tijdens dit 

gesprek w
el duidelijk.

P
rachtig am

algaam
D

rie jaar geleden w
erd de knoop 

doorgehakt. M
et de nodige juridische 

hulp van Elxis, het m
akelaarskantoor uit 

U
trecht dat gespecialiseerd is in G

rieks 

onroerend goed, kochten ze een flinke lap 

grond, net buiten het dorp, m
et uitzicht 

op zee. N
a een intensieve zoektocht langs 

verschillende architecten gaven ze een 

gerenom
m

eerd bureau uit R
ethym

non 

de opdracht het ontw
erp voor een klein-

schalig vakantiecom
plex te m

aken. D
e 

personen, is er een zw
em

bad aangelegd, 

en staat er een villa w
aar ze zelf gaan 

w
onen. H

et terrasvorm
ige com

plex is een 

prachtig am
algaam

 tussen de kubistische, 

m
inim

alistische stijl van de C
ycladen, 

gekoppeld aan de kenm
erkende w

arm
ere 

K
retenzische bouw

 van gem
etselde brok-

ken natuursteen.

D
e studio’s (m

et de nam
en C

oast, Forest, 

M
ountains en Sky) zijn prachtig ingericht, 

en voorzien van alle w
esterse gem

ak-

ken en luxe. Er is een m
ooi gezam

enlijk 

zw
em

bad, m
aar iedere studio heeft ook 

een privé-terras en eigen roof-deck. 

O
ntbijt voor de gasten w

ordt iedere 

ochtend buiten geserveerd, en vlak voor 

etenstijd w
ordt er op het terras bij het 

zw
em

bad een drankje geschonken. 

G
asten kunnen dan ook terecht voor alle 

m
ogelijke vragen. Enthousiast vullen 

M
arc en M

onique elkaar aan: 

tips over m
ooie w

andelingen, 

interessante stedentripjes, 

kookw
orkshops en w

ijnproe-

verijen, de m
ooiste stranden; 

de gast w
ordt straks geholpen 

m
et vrijw

el iedere denkbare 

w
ens. Ik zie hun ogen tw

in-

kelen. H
et w

ordt m
e duidelijk: in feite 

w
illen zij hun gasten datgene bieden, w

at 

ze zelf ook zo op prijs stelden in de m
eest 

ideale vakantie-accom
m

odaties die ze zelf 

tijdens hun reizen bezochten. M
aatw

erk, 

aandacht, privacy en kw
aliteit dus, daar 

gaat het straks om
 in G

alini B
reeze.

En nu is het dan eindelijk zover. M
arc en 

M
onique staan te trappelen om

 te begin-

nen. Een paar w
eken na ons gesprek, 

begin april, heeft G
alini B

reeze haar deu-

ren geopend.  

H
un droom

boekje hebben ze bew
aard. 

D
e droom

 die tijdens het schrijven steeds 

m
eer vorm

 en inhoud kreeg, en er nu in 

beschreven staat, is verw
ezenlijkt. M

aar 

om
 eerlijk te zijn verm

oed ik dat er nog 

een paar lege pagina’s zijn. W
ant uitge-

droom
d is dit am

bitieuze echtpaar nog 

lang niet.

G
a je ook vertrekken en w

il je een m
ooi artikel? 

M
ail griekenland@

m
aasland.com

V
oor m

eer info en boekingen:

w
w

w
.galinibreeze.com

M
eer w

eten over w
onen in G

riekenland? 

G
a naar Elxis.nl

‘V
lak voor etenstijd w

ordt er 
op het terras bij het zw

em
bad 

een drankje
 geschonken’

Zicht op Agia G
alini

Eindeloze velden m
et bloem

en


