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Pauline: ,,Toen wij vijftien jaar
geleden een relatie kregen,
woonde ik met mijn dochter
in een huisje tussen de
weilanden. Met de
18-jarige zoon van
de huiseigenaar.”
George: ,,Ik zat in een
huis met zo’n zware
hypotheek dat ik mijn
vaste lasten maar net
kon betalen.”
Pauline: ,,Het was een
periode waarin we elk
dubbeltje omdraaiden,
maar toch voelde ik me
rijk. Ik had een dak
boven mijn hoofd, een
geweldige dochter en
George was in mijn leven.”
George: ,,Tijdens mijn eer-
ste huwelijk was ik vooral
bezig met carrière maken.
Toen ik Pien ontmoette,
maakte ik net een grote
omslag. Ik had mijn baan
opgezegd en was mezelf
opnieuw aan het ontdek-
ken. Ik heb zelfs een tijdje
in Australië gewoond.”
Pauline: ,,Persoonlijke groei
en plezier in ons werk waren
belangrijker dan geld en spullen.
En dat is nog zo. Mensen die ons
nu zien, zouden dat misschien
niet verwachten. Het lijkt bijna
alsof we grootgrondbezitters zijn.”
George: ,,Door de erfenis van
mijn ouders konden we een
bedrijfspand kopen, tegenover
ons huis. Daarnaast hebben we in
2006 een mooi huisje in Zweden
gekocht. Dat gebruiken we voor
vakanties en ik geef er trainingen.
Tussendoor is het te huur.”
Pauline: ,,Bij elkaar betalen we
zo’n 1750 euro aan hypotheken.
Best pittig, maar we hebben er
geen spijt van. De panden hebben
ons geholpen bij het opzetten van

onze bedrijven. Soms moet je risi-
co’s nemen om verder te komen.”
George: ,,Het loopt inmiddels
boven verwachting. We hebben
allebei veel opdrachten. Mijn
streven is om altijd vier maanden
adem te hebben. Als dat niet
zo is, word ik een beetje zenuw-
achtig. Dan werk ik harder aan
acquisitie door laagdrempelige
workshops of trainingen te
geven.”
Pauline: ,,Gelukkig zijn we geen
big spenders. In de woonkamer
staat nog steeds zo’n ouderwetse
dikke televisie en met schoenen
en jassen doen we vaak jaren.”
George: ,,Mijn mooie witte over-

hemden zijn van de Aldi:
19,95 per stuk.”
Pauline: ,,Voor Bink krij-
gen we veel kleding van
vrienden met oudere
kinderen.”
George: ,,We geven
ons geld liever uit
aan een dagje sauna,
vakanties en lekker
eten. Ik heb de afge-
lopen jaren ontdekt
dat ik graag kook.
Dat deed ik vroeger
nooit.”
Pauline: ,,Aan alle
boodschappen zijn we
we gemiddeld 100
euro per week kwijt.
Eén keer per maand

proberen we met z’n
tweeën uit eten te gaan.

Zo’n etentje kost meestal
ook rond de 100 euro.”

George: ,,Binks school en
hobby’s kosten bij elkaar 300
euro per jaar. Onze andere kinde-
ren wonen niet meer thuis. Zij
kunnen zichzelf redden. Als het
lukt, gaan we nog wel met alle
kinderen op vakantie. In 2003
heb ik Pien bij ondergaande zon
in Turkije ten huwelijk gevraagd.
Daar waren ze ook allemaal bij.”
Pauline: ,,Dat was heel speciaal.
Ik vind ons net de familie Von
Trapp, maar dan met wat minder
kinderen. George heeft er drie en
ik twee. Alleen Bink is van ons
samen.”
George: ,,Door alles wat we
hebben meegemaakt, zijn we heel
dankbaar voor wat we hebben
en weten we wat ons gelukkig
maakt. Ons mooie samengestelde
gezin, tijd voor elkaar, rust en
ontspanning. Ik heb het gevoel
dat ik een tweede kans heb gekre-
gen. We hebben enorm veel
plezier samen.” ■
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GROOTSTEMISKOOP
George: een Renault Espace –

er ging veel aan kapot
Pauline: een suède jasje –

het stonk
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Pauline en George wonen samenmet
hun zoon Bink (12) in een koophuis
in Loenen aan de Vecht.

‘Liever
persoonlijke
groei en plezier
dan geld en
spullen’
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BESTEKOOP
Pauline:mijn oldtimer, een

Kever Cabrio
George: het bedrijfspand –
iedereen is er op zijn gemak
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