
Thuis in   
             Thailand

Jolanda Hofman ,  beter  bekend a ls  ‘ ju f  
Jolanda’ is al zeven jaar verbonden aan de DCS 
(Dutch Cultural Society) die Nederlandse lessen 
verzorgt op twee internationale scholen in 
Bangkok: de Patana school en de ISB. Maar zij 
heeft nog veel meer talenten want ooit deed ze 
de ‘Kleinkunst academie’ met medestudenten  
die inmiddels zijn uitgegroeid tot nationale 
sterren. Haar leven liep anders.

Jolanda (49) is de zevende gast in onze serie 
‘Thuis in Thailand’. Nederlanders krijgen NVT 
Magazine op bezoek en beantwoorden deze 
vragen.

Hoe lang woon je in Thailand?

“Zo’n 25 jaar geleden kwam ik in Thailand terecht en heb 
toen twee jaar in een hotel gewerkt net onder Hua Hin, in 
Pranburi. Ik werd verliefd op Thailand maar besloot uit-
eindelijk toch terug te gaan naar Amsterdam. Ondanks dat 
ik Amsterdam nog steeds een geweldige stad vind en er veel 
vrienden heb, bleef Thailand trekken en ik ging regelmatig 
terug op vakantie, Wilde niet meer in de hotelbranche 
werken maar had wel inmiddels de pabo gedaan. Maar 
Engels geven zonder ‘native speaker’ te zijn leek me lastig 
zoniet onmogelijk.”

Waarom ben je naar Bangkok verhuisd?

“Zeven jaar geleden zag ik toevallig een advertentie van 
Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) en 
ik dacht meteen: die baan is van mij! Ik werd aangenomen 
en kon dus weer terug naar mijn droomland.“ “Het voelde 
aan als thuiskomen,” voegt ze er stralend aan toe.

Met wie woon je hier?

“Ik woon alleen, aan de buitenkant van Bangkok, hoewel 
niet echt alleen want ik heb drie katten waar ik gek op ben.”

Doe je nog iets met je artistieke achtergrond?

“Ik heb op de Patana paar keer de schoolmusical in elkaar 
gezet en heb ook nog even in een NVT cabaret groepje 
gezeten. Erg leuk maar nooit productie uitgekomen. Helaas is 
het met mijn drukke baan niet mogelijk om ook nog intensief 
daar mee bezig te zijn. Dus beperkt het zich tot wat dansjes 
van de kinderen bij het sinterklaasfeest.”

Eric Rosenbaum
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Wat mis je, behalve familie en vrienden, uit 
Nederland?

“Ik mis het om te fietsen zoals toen ik in Amsterdam in de 
Pijp woonde en in de Jordaan werkte en iedere dag door 
de stad heen fietste. Heb hier in Bangkok met bezoek wel 
regelmatig fietstours gedaan bij de bekende Nederlandse 
fietsbedrijven maar dat is toch anders. Alleen vind ik het 
eng om door Bangkok te fietsen met al het verkeer. Wat ik 
ook mis is gewoon even een wandeling door een park. Hier 
moet je daar best wel moeite voor doen om er te komen.”

Wat is je favoriete plek in Thailand?

“In Thailand vind ik het nationale park van `Sam Roi 
Yot’ onder Hua Hin erg mooi. Iedereen gaat meestal naar  
Dolphin Bay en de tempel in de spelonk maar als je verder het 
park ingaat zijn er prachtige strandjes en is het heel rustig.”

Wat is het best bewaarde geheim van Bangkok?

“Ja, eigenlijk is dat mijn dakterras, mijn eigen oase met  
bomen, een briesje en het gekwetter van vogels. 

Maar natuurlijk is er meer zoals vlak bij mij in Bangna Trad, 
ga je daar met pontje de Chao Praya over en kom je bij een 
tempel uit. Dan lijkt het alsof je in een andere wereld terecht 
bent gekomen, ver van Bangkok.”

Wat is de mooiste karaktertrek van de Thai?

“Hoe ze voor elkaar zorgen en dan vooral binnen de familie. 
Ze laten elkaar niet in de steek, je kan altijd terugvallen op 
je familie. Verder heb ik respect dat ze meestal kalm blijven 
en geduldig zijn, in ieder geval veel meer dan wij.”

Waar heb je moeite mee?

“Dat ze soms geen verantwoordelijkheid nemen en niet 
logisch nadenken.”

Wat is er veranderd sinds je komst?

“Toen ik 24 jaar geleden voor het eerst in Thailand kwam 
was iedereen nog slank. Chips, chocola en de Mac Donalds 
waren er nog niet. Nu zie je steeds meer mensen en ook veel 
kinderen met overgewicht”

Een leuk en leerzaam uitje voor alle leeftijden. 
Daarnaast hebben  we een koffie corner met vele 
Nederlandse snacks.

www.baanhollanda.org

Kunt u dit lezen?

Dan had hier uw advertentie kunnen staan.
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Wat is de grootste misvatting over de Thai?

“Dat ze lui zijn. Ik hoor dat nog al eens van westerlingen 
als ze een Thai overdag ergens zien slapen maar de meeste 
Thai werken minstens 6 dagen per week en veel 7. Ze maken 
vaak hele lange dagen en komen thuis om even te eten, paar 
uur te slapen en weer werken.”

Wat kunnen Nederlanders van de Thai leren?

“Minder klagen over hoe moeilijk zij het hebben en als ze 
hier op vakantie komen echt proberen te begrijpen hoe het 
leven hier in elkaar zit. Goede verzekeringen zijn er niet en 
als je een bedelaar op straat ziet zitten dan is dat niet voor 
zijn of haar plezier. Ik geef altijd wat.”

Hoe is je kennis van de taal?

“Met het schaamrood op mijn kaken moet ik bekennen dat 
ik na al die jaren wel veel woorden ken maar er echt zinnen 
mee maken lukt me nog steeds niet.”

Wat is je mooiste moment in Thailand?

“Dat was toch de begintijd, de jaren in Pranburi, toen ik alles 
nog moest ontdekken en het aanvoelde als een warm bad.”

...En je slechtste?

“Niet echt slecht maar wat ik soms wel moeilijk vind is dat 
het lastig is om hier echt goede vrienden te maken en te 
houden. Als je met westerlingen hier net een vriendschap 
heb opgebouwd gaan ze weer weg en met Thai blijft het 
vaak toch wat oppervlakkig. Echt elkaars diepste geheimen 
delen, wat ik toch wel onder hechte vriendschap versta, 
gebeurt hier niet.”

Blijf je in Thailand?

“Ik denk in ieder geval toch wel de 10 jaar vol te maken.Het 
zou kunnen dat ik op een gegeven moment wel dichter bij 
Nederland wil wonen om bijvoorbeeld vaker bij mijn oude 
moeder langs te gaan.”
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