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Een jaar geleden zat Claudia van Twillert midden in een gi-
gantische verhuizing. Met haar gezin verhuisde ze van een 
vierlaagse hoekwoning in het dorp naar een 'tiny house' in de 
polder. Tijdelijk, dat wel, maar voor een gezin met vier op-
groeiende kinderen een behoorlijke uitdaging. Claudia zelf ziet 
de periode in haar 'keetje' vooral als een goede leerschool voor 
zichzelf. ..Ik heb in het afgelopen jaar al zoveel lessen gehad. 
Nu ik alle seizoenen heb doorgemaakt, begin ik het platteland 
een beetje te snappen."

) Frieda van de Geest

Gert liep al jaren rond met de stille 
wens om terug te keren naar zijn 
roots: de boerderij van zijn ouders 
aan de Amersfoortseweg. Claudia was 
nooit zo enthousiast, maar inmiddels 
ziet ze de charme er van in. Met haar 
gezin is ze neergestreken op het erf. 
De oude boerderij wordt nu nog be-
woond door Gerts ouders. Deze zomer 
hopen zij te verhuizen naar de seni-
orenwoning die op het erf wordt ge-
bouwd. De boerderij wordt vervolgens 
volledig aangepast en gerenoveerd 
voor het gezin Van Twillert: ,,alleen de 
vier buitenmuren blijven overeind.'' 
In de tussenliggende tijd wonen zij in 
een tijdelijke unit van vijf geschakelde 
containers, superpraktisch omge-
bouwd tot gezellige woning. Het is de 
bedoeling dat Gert en Claudia de zorg 
voor het complete stuk grond uitein-
delijk op zich nemen. 

Vijf containers
,,Gert heeft het heel goed aangepakt 
allemaal'', vertelt Claudia. ,,In de jaren 
hiervoor liet hij af en toe wel vallen 
dat hij wel naar de boerderij wilde ver-
huizen. Toen mijn schoonouders toe 
waren aan een seniorenwoning, wer-
den de plannen concreter. Gert schoof 
me wat tekeningen toe, 'kijk zo kan 
het worden' en maakte mij langzaam 
klaar voor het idee. Natuurlijk moest 

er ook met de rest van de familie over-
legd worden. Gert en zijn vader heb-
ben dit goed aangepakt, met familie-
vergaderingen om alles te bespreken. 
Het heeft namelijk best veel te beteke-
nen, ook voor de toekomst. Als mijn 
schoonouders hulpbehoevend worden, 
wonen wij het meest dichtbij. Daar 
moet iedereen zich wel goed bij voelen 
natuurlijk. Ik vond het een intensief 
proces, het voelde als een soort wacht-
kamertje. Maar toen het eenmaal 
rond was, was ik er klaar voor." 

'IK HEB NOG NIKS 
GEMIST'

En Claudia liet wel van zich horen. 
,,Toen het idee ontstond om tijdelijk in 
een stacaravan te gaan wonen, kreeg 
ik het Spaans benauwd. We gaan uit 
van drie jaar overbrugging, dan moet 
het wel comfortabel zijn. Gelukkig is 
Gert superhandig en kwam hij met 
een nieuw plan: vijf containers om-
bouwen tot huis. De dag dat de con-
tainers het erf op kwamen kon ik wel 
huilen, wat een oude bende! Maar als 
je nu ziet hoe het is geworden, ben ik 
alleen maar dankbaar. Hier houden 
we het echt wel een tijdje vol met el-
kaar."
Het huisje is gezellig ingericht met 
spullen uit hun oude huis en van 

Marktplaats. De open keuken en 
woonkamer vormen het hart van de 
woning. De slaapkamers grenzen er 
direct aan. Verder is er een verrassend 
ruime badkamer, een apart toilet (die 
nu kapot is, ,,er zal wel weer wat door-
heen gespoeld zijn, wat niet de bedoe-
ling was…") en een voorraadkast (waar 
alles in bakken zit om de muizen op 
afstand te houden). In het jaar voor de 
verhuizing heeft Claudia enorm veel 
spullen opgeruimd en weggegeven. 
Het blijkt met veel minder spullen 
ook prima te kunnen allemaal. ,,Ik 
heb nog niks gemist.'' 

Thuis tot zegen zijn
Claudia werkt twee dagen per week in 
de kliniek, maar is verder vooral veel 
thuis. ,,Dat is uiteindelijk het beste 
voor iedereen. Als ik puur naar mijzelf 
kijk, zou ik wel meer willen werken. Ik 
begeleid patiënten uit alle lagen van 
de bevolking. Ze zijn vaak compleet 
afgebroken en het is zo bijzonder om 
hun herstel te zien. Ik vind het mooi 
om steeds te kijken hoe ik snel dichtbij 
hun harten kan komen. Maar meer 
dagen werken, zou niet goed zijn. Als 
ik mijzelf voorop zou zetten, ontvang 
ik niet zoveel zegen als nu. God kent 
mijn verlangen naar een carrière, 
Hij weet wat bij mij past en geeft mij 
steeds weer nieuwe taken. Ik krijg tijd 
om met mensen in gesprek te gaan, 
om bijbelstudie te doen of gewoon met 
mijn kids in de bank te ploffen. Din-
gen die met een flinke carrière niet op 
deze manier gelukt waren."

'INMIDDELS HEBBEN 
WE ALLEMAAL ONS 
PLEKJE GEVONDEN'

Het afgelopen jaar stond vooral in 
het teken van wennen. ,,We moesten 
allemaal onze draai vinden hier, ik 
nog het meest. Voor Gert was dat geen 
probleem, hij heeft hier zijn hele jeugd 
gewoond. Voor de kinderen zijn school 
en vriendjes ineens niet meer zo 
dichtbij. Jonah en Jedidja moesten een 
kamer delen. Juda moet een stuk fiet-
sen naar school en Job heeft als puber 
weinig ruimte voor zichzelf. Maar in-
middels hebben we allemaal ons plek-
je gevonden en ik houd het schip va-
rend. Zo gaat dat hier. Dit is echt mijn 
plek, Gert is op zijn werk of op het erf 
bezig bij de bouw, ik houd het schip 
hier wel op koers. Daar varen we alle-
maal rustig bij. Ook voor Jonah is dat 
goed: we hebben moeilijk jaren met 
hem gehad, toen hij jonger was huilde 
hij altijd. Voor hem is het buitenleven 

fantastisch, heel overzichtelijk, wei-
nig vreemde mensen. Hij loopt soms 
uren buiten met een schep zand in 
zijn trui en dan gaat hij zaaien. Overal 
strooit hij zand rond. Dat er in huis 
vervolgens ook veel zand ligt, neem ik 
graag voor lief. Als ik zie dat hij geluk-
kig is, als de kinderen en Gert dat zijn, 
dan ben ik het ook. Zelfs al woon ik in 
een huis vol kieren en oude meuk. Ik 
kan me nergens druk om maken, ook 
nu niet in coronatijd. 'Kijk eens wat we 
allemaal hebben gekregen?' zeg ik dan 
tegen de kinderen. Ik ervaar een soort 
vrede in deze tijd. God zegent het!"

Oogst
Met Hemelvaart woont het gezin hier 
een jaar. ,,Ik heb nu alle seizoenen 
meegemaakt. Ik ervaar hier op het 
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Claudia leert elk dag wat nieuws in haar keetje

Dit is Claudia, 'ook wel 
Kaatje genoemd'
Claudia van Twillert-Koelewijn 
(38) is gelukkig getrouwd met 
Gert (41) en moeder van Job (13), 
Juda (10), Jonah (9) en Jedidja (6). 

Naast de zorg voor haar gezin, in 
het bijzonder voor haar verstande-
lijk beperkte zoon Jonah, werkt ze 
bij Zon & Schild als psychiatrisch 
verpleegkundige. Het gezin woont 

sinds mei 2020 op het erf van haar 
schoonouders aan de Amersfoortse-
weg. Nu nog in een tijdelijke woning, 
over een jaar of twee in de volledig 
gerenoveerde woonboerderij. Clau-
dia deelt haar leven met een vrolijke 
noot en soms serieuze ondertoon via 
haar Instagram-account @kaatjes-
keetje.  
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platteland zo sterk dat God de hemel 
en de aarde heeft gemaakt. Ik zit er 
middenin! Ik zie hoe dieren weer te-
rugkomen, de zwanen vinden weer 
hun plek. Ik leer hier ook letterlijk 
heel veel. Mijn schoonmoeder heeft 
een grote moestuin, ik een kleintje om 
te oefenen. Ik kijk vaak hoe zij dingen 
doet. Of ik zie de boeren ineens druk 
in de weer op hun trekkers, omdat er 
regen op komst is. 
Dan snap ik dat het voor mij ook han-
dig is om de tuin in te gaan. Ik zie dat 
mijn schoonouders echt een ritme 
hebben opgebouwd, dat moet bij mij 
nog komen. Vorig jaar liep ik een keer 
buiten op een druilerige dag en mijn 
schoonvader kwam naar me toe. 'Clau-
dia,' zei hij liefdevol, 'neem je tijd om 
hier te wennen, het is echt anders op 
het platteland'. Dat vond ik zo mooi en 

lief, ik moet daar vaak aan terugden-
ken, hij had gelijk."

'IK ERVAAR HIER OP 
HET PLATTELAND ZO 
STERK DAT GOD DE 
HEMEL EN DE AARDE 
HEEFT GEMAAKT'

Een goed voorbeeld zijn de appel- en 
de perenbomen op het erf. Toen de 
vruchten rijp waren, werd Claudia 
opgetrommeld om te helpen rapen. 
..Nu weet ik dat ik daar volgend jaar 
echt rekening mee moet houden. In 
het najaar is dat een belangrijk klus-

je, anders ligt het fruit te rotten op 
de grond. Ik leer zo ook zuinig om te 
gaan met groente en fruit. Ik weet nu 
wat er allemaal bij komt kijken, voor-
dat het op mijn bord ligt." 

Geduld 
Claudia heeft nog allerlei dromen en 
plannen. Ze wil dolgraag kippen hou-
den en zelfs een bijenvolk is welkom 
bij haar op het erf. ,,Ja, echt waar, bijen 
zijn geweldig, hoe ze honing maken, 
dat is echt magnifiek! Ik kan een heel 
lief bijenvolk krijgen, ik heb me er al 
in verdiept. Maar ik weet ook dat ik 
de mannen nodig heb om een stuk erf 
voor me af te rasteren. En dat geldt 
ook voor de kippen. Leuk dat ik straks 
eieren kan rapen, maar eerst moet 
er een hok gemaakt worden. Ik weet 
dat ik geduld moet hebben. De nieu-

we huizen hebben voorrang, daarna 
kan ik met deze dromen aan de slag." 
Gelukkig is er in de tussentijd nog ge-
noeg ontdekken aan de Amersfoortse-
weg. Claudia neemt daarbij dankbaar 
een voorbeeld aan haar schoonmoe-
der. ,,Een vrouw met levenswijsheid, 
die het niet erg vindt om de minste te 
willen zijn. Zo wil ik ook wel in het le-
ven staan, want ik ben er steeds meer 
van overtuigd dat dat heel veel zegen 
brengt." 
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