REIZEN

Moeder-dochter retreat op Ibiza

Alle tijd
voor elkaar
Nog even, en dan is Daniëlle van de Kuit,
creative producer bij Happinez, moeder van drie
meisjes. Voordat haar tweeling geboren wordt,
brengt ze een week met haar dochter Mia (4) door
op Ibiza. Tijdens een moeder-dochter retreat
groeien ze allebei.
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Natuurgebied
Crystal mountain

Lekker bij mama tijdens een
klankschalenconcert

In de weken voordat Daniëlle met haar dochter vertrekt naar
Ibiza zegt haar vriend Sharief het meerdere keren tegen haar:
‘Laat Mia maar een beetje gaan, lieverd. Dan kom jij ook toe
aan jezelf.’ Maar Daniëlle en haar dochter van vier zijn twee
handen op een buik - net zoals zij vroeger zelf was met haar
moeder. Het valt haar niet gemakkelijk om Mia de ruimte te
geven. ‘It takes a village to raise a child’, zeggen ze, maar zo
voelt Daniëlle dat niet. Hoezo, village? Zij is Mia’s moeder,
en niemand anders.

Volle week samen

Little sisterhood

In de grot klinkt de
muziek nog intenser

Heerlijk om alle tijd voor elkaar
te hebben

Maar nu Daniëlle bijna vier maanden in verwachting is van
een tweeling, móet ze Mia wel leren loslaten. Dat begint nu
al, tijdens de zwangerschap. Als ze thuiskomt van haar werk
is ze vaak zo moe dat Sharief het vaste avondritueel voor zijn
rekening neemt. Hij doet Mia in bad, leest haar voor en stopt
haar in. ‘Brengt mama mij alwéér niet naar bed?’ vraagt Mia dan.
Ze hebben dus wat in te halen met z’n tweeën. Als Daniëlle
besluit om naar Ibiza te gaan op moeder-dochter retreat,
beschouwt ze dit dan ook als een cadeau voor haarzelf en
haar dochter. En de reis markeert een overgang: straks is Mia
niet meer alleen, dan zijn er nog twee meisjes, met wie ze
haar moeder moet delen.
Tijdens de retreat hebben ze een volle week tijd voor elkaar.
Zeven dagen om samen met andere vrouwen en meisjes te
genieten van yoga, muziek, gezond eten en workshops.
Het programma wordt verzorgd door Liza en Renu, twee
Nederlandse vrouwen die op Ibiza zijn gaan wonen en daar
My Daughter & Me hebben opgezet. Liza, die een achtergrond
heeft in de kinderopvang, begeleidt de meisjes en Renu verzorgt
dagelijks de heerlijke maaltijden. ‘Zeven dagen om dichter bij
jezelf, je dochter en de natuur te komen en stil te staan bij jullie
bijzondere band,’ noemen ze het.

Gastvrij onthaal
Renu en Liza, de oprichters van
My Daughter & Me

Lieve woorden op
lieve briefjes
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Het zal wel even wennen zijn daar, denkt Daniëlle. Voor haarzelf, want ze kent de andere vrouwen niet, maar ook voor Mia,
die in de buurt van nieuwe mensen vaak de kat uit de boom
kijkt. En nu is Sharief er niet bij; redt ze het wel om de zorg
voor Mia alleen te dragen? Maar zodra ze in het huis aankomen,
voelt ze: dit komt goed. Liza en Renu heten hen welkom met
een grote knuffel, ‘We hebben zo uitgekeken naar jullie komst!’
Ze verblijven op een ruime kamer, gastvrij aangekleed met
verse bloemen en een foto van Daniëlle en Mia in een lijstje
naast het grote bed. “Het is gek, maar het voelt meteen als
een familiehuis. Ook al kennen we elkaar niet, wij zijn deze
week een familie met z’n allen: deze vrouwen en hun dochters
en Mia en ik.”

>

>
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Mia is binnen de kortste keren dikke maatjes met Liza. De andere meisjes, allemaal ouder, nemen haar op in hun midden.
Mia lacht, vertelt honderduit, speelt met haar nieuwe vriendinnen.
“Waar ik bang voor was, dat Mia aan mijn benen zou blijven
hangen, gebeurt helemaal niet. Integendeel: als ik even kom
kijken, is het: ‘Nee mama, niet bij ons komen!’ En ik vind het
niet eens moeilijk, ik denk vooral: ah, dit is wat ik hier ga leren.
We groeien, mijn dochter en ik.”
De volgende ochtend gaan ze met z’n allen in een cirkel zitten
in de yurt die in de tuin staat. Om de beurt krijgen ze de talking
stick, een dikke tak die de kinderen later mogen versieren, en
vertellen ze welk woord voor hen deze week symboliseert.
“Ik zeg: zachtheid. Zachtheid voor elkaar, en voor mezelf.”
Alle moeders en dochters krijgen een bindi, een voorhoofdsstip, opgeplakt als symbool voor verbinding: samen vormen
ze deze week een tribe.

Zorg voor elkaar

JAARLIJKS RITUEEL
Ook mooi om zelf te doen: een brief schrijven
aan je kind, en je dochter of zoon vragen hetzelfde te doen voor jou (of een knutsel als ze
te jong zijn). Heel bijzonder om vast te leggen
wat jullie voor elkaar betekenen - en nog leuker
om hier een jaarlijks ritueel van te maken.
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Die verbondenheid is voelbaar tijdens het mantrazingen, bij
een van de yogasessies. In een blokhut midden in het bos zingen ze samen ‘Adi Shakti’, wat zoveel betekent als ‘oerkracht’.
Daniëlle heeft vaak yoga gedaan, heeft zelfs een opleiding
gedaan tot kinderyogadocent. Mantrazingen is niet nieuw
voor haar, en toch is het nu anders. “Hier in het bos, dicht
bij de aarde, voel ik me even onderdeel van een geheel. Wij
vrouwen in de natuur, ik met het nieuwe leven in mijn buik.
Als het woord ‘Moeder Aarde’ valt, denk ik: dat gaat over míj.”
Ze voelt zich meer vrouw en meer moeder dan ooit, en tegelijkertijd zijn veel van de dagelijkse ‘moedertaken’ weggevallen.
Alles wordt geregeld: het heerlijke eten, het gevarieerde dagprogramma, en er is voldoende tijd om even helemaal niets
te doen. Regelmatig gaat ze even alleen zitten, of blijft ze op
haar kamer wanneer ze Mia naar bed brengt. “Soms denk ik:
kan ik het wel maken om me af te zonderen? Maar dan zegt er
de volgende ochtend weer iemand tegen me: goed dat je die
ruimte neemt. En echt bezwaard voel ik me ook niet. Nu ik
zwanger ben, vind ik het makkelijker om voor mezelf te kiezen.”
Ondertussen vermaakt Mia zich met de andere kinderen. Hier
is ze de jongste, dus er is veel aandacht voor haar. De oudere
meisjes helpen haar met tandenpoetsen en aankleden en
vlechten haar lange haar in, zij vermaakt hen met haar grapjes.
Als de groep ergens naartoe gaat, gaat Mia vaak voorop. Maar
ze wordt ook op haar plek gezet, wanneer ze onaardig doet of
ongeduldig is. “Het is alsof ik haar met nieuwe ogen bekijk. Ze
is een mama’s-kindje, maar ik zie hoe ze groeit door haar eigen
gang te kunnen gaan.”
Liza zorgt voor Mia en de andere kinderen als een moeder, en
ook andere vrouwen nemen soms even de zorg voor Mia over. >
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MOEDER-DOCHTER-RETRAITE
‘For a child, love is spelled t-i-m-e’, is het motto van
Liza Bot en Renu Kashyap. In het drukke leven van
alledag schiet het er soms bij in om écht tijd voor je
kind vrij te maken. Een-op-een, zonder afleiding.
Tijdens de retraite die Liza en Renu met ‘My Daughter
And Me’ op Ibiza verzorgen, staat de band tussen
moeder en dochter voorop, maar is er ook volop
gelegenheid voor moeders om even op te laden.
De Spaanse finca waar ze verblijven, is gelegen in
het rustige noorden van het eiland.
Voor meer informtie: mydaughterandme.world

Als Mia begint te huilen omdat ze zich in haar vinger heeft
gesneden, besluit Daniëlle samen met haar terug te lopen.
Het is best een pittige wandeling, er liggen veel losse stenen.
De route is wel veilig, maar ze loopt toch met haar zwangere
buik en een huilende kleuter over een rotspartij. “Mia valt en
gilt dat ik haar moet tillen. Dat kan echt niet, dan vallen we.
Met veel praten krijg ik haar zover dat ze zelf terugloopt. Ik leid
haar af door te wijzen op de gele strepen langs het pad: kijk, die
kant moeten we op. Zij helpt mij: kom maar mama, kijk uit, een
tak! Eenmaal terug zijn we allebei apetrots, we did it! Highfive!
Mia straalt. Ik bedenk dat deze wandeling in een notendop
weergeeft wat we deze week hebben geleerd en gewonnen:
loslaten in verbondenheid en vertrouwen op eigen kracht.”

‘Loslaten in
verbondenheid en
vertrouwen op eigen
kracht - dat is wat
we hebben geleerd
deze week’

Drie hartjes

Het voelt goed voor Daniëlle om die afstand te nemen.
“Een van de andere vrouwen zei zelfs: wat kun je haar goed
loslaten. Grappig dat dit is wat ze zien, terwijl ik nog zo aan
het leren ben.”

Mijmeren en vooruitkijken
Tijdens een yogasessie barst er een geweldige bui los. Terwijl
de regen valt, bespeelt yogi Kim klankschalen - samen maakt
het een overweldigend geluid. Buiten ontstaat een rivierlandschap. “Het is alsof alles wat ons niet meer dient, weggespoeld
wordt.” Als ze later terugkeren in het huis, wacht daar masseuse
Céline op hen. Ze neuriet terwijl ze Daniëlles rug masseert en
wappert met veren. “Ik ben even helemaal weg, zo ontspannen.
Later hoor ik van de andere vrouwen dat ze ieder van hen
weer een heel andere massage heeft gegeven. Ze voelt dus
blijkbaar precies wat je nodig hebt.”
Hier op het eiland is er alle tijd van de wereld om te mijmeren
en vooruit te kijken. Hoe zal het thuis gaan straks, als ze met z’n
vijven zijn? Kan ze dat wel, voor drie opgroeiende vrouwen
zorgen? Als ze weer met elkaar in een cirkel zitten, delen ze
met elkaar waar ze het meest mee worstelen. “Voor mij is dat
vertrouwen, vertel ik, en ik leg uit hoe spannend ik het vind
om straks een moeder van drie te zijn. Als ik de kring rondkijk,
voel ik me gedragen door deze groep vrouwen. Sisterhood.
Mijn angst mag er zijn, en dat lucht op. Sterker nog: ineens
voel ik me diep dankbaar. Eerder moest ik aan het idee wennen
dat er geen jongetje bij komt, dat ik een meisjesmoeder blijf.
Nu ben ik eigenlijk alleen maar trots.”
Op de vijfde dag maken ze met z’n allen een lange wandeling
naar de vuurtoren. In de rotsen daar kun je op sommige
plekken kristallen vinden, de kinderen zijn enthousiast.
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Op de laatste dag geven de vrouwen hun dochters ieder een
brief. Bij het schrijven was iedereen een beetje gespannen,
hier en daar viel een traan. “Bijzonder om voor je dochter op
papier te zetten wat ze voor je betekent. Ik vertel haar hoe
trots ik op haar ben, en hoe de tweeling straks boft met een
zus zoals zij. Bij de brief krijgt ze een verentooi die ik zelf heb
geknutseld. Ik schrijf: ‘Er staan drie hartjes op. Het grootste
hart is voor jou, want jij bent straks de grote zus in huis.’”
Als ze weer terug zijn in Ouderkerk aan de Amstel is dat een
van de eerste dingen die Mia aan papa Sharief vertelt: ‘Het
grootste hartje is voor mij, want ik ben de grote zus!’ Ze laat
hem niet meer los, en ook Daniëlle is blij om weer thuis te zijn.
Hoe fijn het ook was om een week lang omringd te worden
door vrouwen, ze voelt dat ze mannelijke energie toch echt
nodig heeft voor de balans.
Het vertrouwen van deze week, dat neemt ze mee de toekomst
in. Voor Mia, en voor de twee dochters die onderweg zijn. Het
komt wel goed met hen, ook als mama even niet in de buurt
is. Dat met die village, daar zit toch wel wat in.

VROUWENCIRKEL
Vrouwencirkels, of zustercirkels, kun je ook in Nederland
in veel plaatsen vinden. Het zijn plekken waar vrouwen
zichzelf even op de eerste plek kunnen zetten en hun
ervaringen delen. Meestal doen er ongeveer tien vrouwen
mee, die soms een heel verschillende achtergrond hebben,
maar wel uit dezelfde plaats of omgeving komen. Je kunt
er praten over persoonlijke groei, relaties, seksualiteit,
creativiteit en dromen. Soms worden er ook oefeningen
gedaan. Zelf een cirkel starten? Op letsmakecircles.com
vind je handige tips om dat te doen.
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