Blogster Debby trekt haar eigen plan
Tekst en beeld: Elodie Kint

Debby van Boxtel is een 25-jarige
Brabantse dromenjaagster, met een
passie voor de Spaanse taal en
Spaanse culturen. Ze is nieuwsgierig
naar alles wat buiten Nederland
gebeurt en reist in januari in haar
eentje naar de andere kant van de
wereld.
Afgesproken in het

verkeerde café
Debby in het kort:
25 jaar en komt uit Boekel,
woont sinds een aantal jaren in
Eindhoven. Heeft een blog
bohemiandreams.nl en schrijft
daar over haar dromen.
Om deze waar te kunnen maken
werkt ze als administratief
medewerkster voor het bedrijf
van haar vader. Daarnaast
schrijft ze haar scriptie voor de
master Interculturele
Communicatie.

Verkeerde café
“Meet the
“Hoi, met Debby. Ik kom er net achter dat ik het
real Debby”
verkeerde café tegen je heb gezegd”, lacht de Brabantse aan de
telefoon. “Ik wacht op je om de hoek bij de Albert Heijn, oké? Sorry,
haha!” Aan de overkant van de straat staat ze braaf te wachten. Gehuld
in een felle blouse, met een strak kort rokje en een doorschijnende
zwarte panty met een tijgermotief. “Meet the real Debby”, zegt ze
schuldbewust. En dan loopt ze naar het café dat ze al die tijd al in
gedachten had.

Schrijven
Debby blogt over haar dromen. Haar blog ‘Bohemian Dreams’ noemt ze
een weerspiegeling van haarzelf. Volgens haar moeder, Ine, is Debby
altijd al bezig geweest met taal en schrijven. “Als Debby in moeilijke
. tijden zit of juist in tijden van vreugde, uit ze zich door het van zich af te
schrijven”, aldus Ine. Toen Debby twaalf was, schreef ze een boek. Dat
stuurde ze naar uitgeverij Kluitman met de hoop het uit te kunnen geven. Ze kreeg het met feedback terug, ‘en dat
ze zeker moest blijven schrijven’. Ook als ze iets wil vertellen, doet ze dat graag door het op te schrijven of in de
vorm van een gedicht, zo vertelt haar moeder. Debby’s vriend, Aad, heeft dit ervaren, met een blog die ze wijdde
Moeder Ine:
aan haar liefde voor hem.

“Als Debby iets wil,
dan komt dat er”

Tatoeages
Ze schreef ook het bericht aan haar ouders over haar eerste tatoeage. “We gingen voor het eerst op vakantie
zonder haar. Nog voordat we terug waren, kwam ze al met de boodschap dat ze een tattoo had laten zetten”,
vertelt moeder Ine, die daar duidelijk niet zo blij mee was. Debby is zich hiervan bewust: “Bij iedere tattoo die ik
laat zetten klaagt mijn moeder dat ze me al zo mooi op de wereld heeft gezet en dat ik geen plaatjes op mijn
lichaam nodig heb.” – “Maar als Debby iets wil, dan komt dat er”, weet Ine. Een cartoon van een zigeuner met
Spaanse elementen op Debby’s onderarm trekt de aandacht. De tatoeage staat voor Debby’s liefde voor de
Spaanse culturen. Ze wijst details in het plaatje aan die haar liefde voor taal, cultuur en reizen symboliseren: “Als je
goed kijkt zie je hier een dromenvanger, en hier zie je een kompas en daar veren.”
Zelfstandig
Toen Debby achttien was, ging ze voor het eerst alleen op reis. “Ze hoorde liedjes in het Spaans en wilde kunnen
begrijpen wat het betekende”, vertelt haar moeder. Dus ging ze naar Barcelona om de taal te leren. “Bovendien
heeft ze altijd al contact gehad en gezocht met buitenlanders.” Mede daarom wilde Debby vertaler worden. Ze

vertrok naar de Vertaalacademie in Maastricht. “Maar dat vond ze saai, dus stopte ze. Debby doet niet graag iets
tegen haar zin”, zegt haar moeder en ze somt een aantal opleidingen op die Debby vroegtijdig heeft afgekapt.
“Maar Debby heeft altijd een doel, en dat haalt ze. Zelfs wat betreft haar studie – ook al heeft ze haar keuzes
regelmatig bijgesteld.”
Ex over Debby:
“Ik vind het zo Eigenzinnig
leuk dat ik elk Ine omschrijft haar dochter als een ‘eigenzinnig’ persoon. Toen Debby terug kwam uit
Barcelona wilde ze niet meer thuis wonen en ging ze op zoek naar een kamer. “Ze was altijd een
jaar een nieuwe
moeilijke puber en deed niet graag dingen volgens de regeltjes.” Debby beaamt dit met een
Debby heb” ander voorbeeld: “Ik moest ooit een journalistieke tekst schrijven, je weet wel, met structuur
en een logische opbouw. Dat is niets voor mij, ik schrijf hoe ik het wil.” Ook haar ex merkte dat Debby deed waar
ze zin in had. Zo verandert ze regelmatig van kapsel en kledingstijl. “Mijn ex zei wel eens dat ze het zo leuk vond
dat ze ieder jaar een nieuwe Debby had”, lacht de blogster. En dat is ook precies waarom Debby’s huidige vriend,
Aad, verliefd op haar is geworden: “Ze herinnert me eraan dat je soms gek moet doen. Al is het maar even.
Wanneer ik ’s avonds thuis kom weet ik niet wat ze die keer weer heeft bedacht en gevonden en dat vind ik
heerlijk. Ze haalt me uit mijn comfortzone, maar kruipt er net zo lief mee in.”

Moeilijk ‘nee’ zeggen
Debby vindt zichzelf soms te lief. “Ik vind het lastig om ‘nee’ te zeggen.” Ze giechelt als ze denkt aan de dag voor
het interview. De dakgootreiniger, die afgelopen zomer de goot nog had schoongemaakt belde aan. “Hij stond
weer voor de deur om schoon te maken, en ik dacht nog, ‘is dat wel nodig?’ Toen ik zei dat ik even met mijn vriend
wilde overleggen, haalde hij me toch over. En toen was ik weer twintig euro lichter. Maar ach, die man ging blij
naar huis en ik heb er weer van geleerd.”
Reizen niet langer
uitstellen
Reizen en relaties
“Nu heb ik nog geen
In januari vertrekt Debby naar het Spaanstalige Nicaragua om daar vrijwilligerswerk te
baan, hypotheek of
doen. Ze wil zo in contact komen met de locals en de kinderen kunnen helpen. Na een
baby’s”
maand reist ze nog verder naar twee andere landen en dan komt Aad haar opzoeken. Dat
ze hem voor drie maanden achterlaat in Nederland vindt ze misschien nog wel het spannendst van allemaal. “Ze
vindt het moeilijk om het te combineren met haar relatie”, vertelt Ine. Debby heeft al verschillende kansen voorbij
laten gaan, ‘omdat het lastig is om je relatie te laten wachten’. Dat was bij vorige relaties vaak een struikelblok.
Aad vindt het ook moeilijk, “maar het is haar droom, dus ik kan niet anders dan er in meegaan.” Debby: “Nu heb ik
nog geen baan, hypotheek of baby’s, dus ik moet mijn reisplannen echt niet
Debby’s ultieme droom:
langer laten liggen.” Bovendien vindt ze dat je dromen achterna moet gaan,
“Om zonder enige
want: “Je leeft maar één keer. Ten minste, daar gaan we vanuit.”

verbintenis te leven. Mijn
blog als kostwinner,
schrijven over reizen en
veel naar travel events. ”

