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Sacha Kripa in Rossum 
 

Het ontstaan van Sacha Kripa 
als satsang- meditatie- en 
retraitecentrum is onlosmakelijk 
verbonden met het leven van 
Prashanti Janssens en Ronald 
Heukels en met spirituele gids 
Jivanjili. 

Prashanti vertelt hoe Ronald en 

zij hier zijn terechtgekomen en 
hoe Sacha Kripa is ontstaan.  
 
 
Prashanti Janssens: 
Toen ik hier kwam, was het helemaal 
niet de bedoeling dat het een ashram of 

een spiritueel centrum zou worden. Ik 
ging hier wonen, en zo gebeurde het. 

Sacha Kripa is heel organisch ontstaan. 
 
Maar laat ik beginnen bij Het Paradijs, want onze ervaringen daar hebben ons 

geholpen. In 1997 ben ik getrouwd met Ronald en kwam ik in Hengelo wonen. Ik 
kende daar niemand en had niks te doen. 

 
In het blad Onkruid stond een artikel over restaurant en binnentuin Het Paradijs 
in Enschede. Het zag er prachtig uit, en ik las dat ze vrijwilligers zochten. Samen 

met Ronald ben ik ernaartoe gegaan. Ronald raakte aan de praat met Adriaan, 
de eigenaar en creator van Het Paradijs. Ik ben in mijn eentje gaan rondlopen 

om alles te bekijken. Ik vond het echt fantastisch. Na een uur kwam ik terug en 
vroeg aan Adriaan of hij nog vrijwilligers nodig had. Hij zei: “Jazeker. Kun je 
vanavond?” Ik zei “Ja” en ik ben niet meer weggegaan. Zo is het begonnen. 
 
Het Paradijs stond al heel erg lang te koop. Adriaan had het gemaakt, maar 

inmiddels kwamen er steeds meer mensen eten en was het meer een bedrijf 
geworden. Dat paste niet zo bij hem, want hij wilde dingen maken. Hij zocht dus 

mensen die het zouden overnemen. Na een heel lang en heel ingewikkeld proces 
hebben Ronald en ik Het Paradijs overgenomen. 
 

Ik vertelde iemand over het restaurant en zij zei: “Goh, dat Paradijs is bij jou in 
goede handen.” Dat is voor mij heel belangrijk geweest. Ik realiseerde me dat 

het echt erom ging om mij Het Paradijs toe te eigenen, om het mezelf te gunnen 
en in te zien: “Dit is wat ik kan en wat ik wil.” Toen ben ik er meer in gaan staan. 
 

Op een bepaald moment hadden we een mondelinge afspraak met Adriaan, maar 
de volgende dag trok hij zich terug. Zo ging het een paar maanden door. Ronald 

en ik hebben op een gegeven moment gezegd: “Weet je wat, het is wel goed. 
We laten het los. Dit was het dan, en het is nu klaar.” De volgende dag belde 
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Adriaan dat hij met ons naar de notaris wilde gaan. Toen is alles afgesproken en 

in 2000 hebben we Het Paradijs gekocht. 
 

Veertien jaar Het Paradijs 
We hadden geen enkele ervaring met de horeca. Mijn intentie was om er in alle 
opzichten een harmonieus geheel van te maken – met de buren, met de mensen 

die er werken, met de mensen die er komen en met mezelf – en er ook een 
financieel gezond bedrijf van te maken. Dat is gelukt. Veertien jaar heb ik dat 

met heel veel plezier gedaan. 
 
Halverwege die veertien jaar zei Ronald: “Ik ben hier wel klaar. Ik wil bekijken of 

ik nog iets anders wil.” Hij heeft een jaar een sabbatical genomen. Ik wilde nog 
wel doorgaan. 

Nou, dat heb ik geweten. Op de eerste dag dat hij weg was, gingen de auto, de 
oven en de vaatwasser kapot en viel de stroom uit. Dus ik dacht: “Oké, jij wilde 
dit graag doen? Hier heb je het. Ga er maar aan staan.” Ik heb toen heel goed 

geleerd om te delegeren. Ik realiseerde me dat ik het gewoon niet allemaal in 
mijn eentje kon. Ik leerde dus delegeren en het is allemaal heel goed gegaan. 

 
In de winter van zijn sabbatical kwam Ronald terug en ging ik naar India. Een 

paar weken naar India om te mediteren was mijn manier om me weer op te 
laden en me te ontwikkelen. Ik mediteer vanaf mijn zeventiende. 
 

Aan het einde van zijn sabbatical heeft Ronald besloten om een zeilboot te kopen 
en met groepen mensen te gaan zeilen. Onze relatie is gebaseerd op elkaar 

ondersteunen in datgene dat jij te doen hebt en dat jou gelukkig maakt. Ik zag 
duidelijk dat dit zijn ding was. 
We hebben toen ons huis in Hengelo verkocht. We waren daar wel klaar, de 

kinderen gingen toch al het huis uit, en zo kon Ronald zijn boot kopen. Een paar 
jaar heeft hij ’s zomers in Griekenland gevaren, en was hij elke winter hier. 

 
Ik ging door met Het Paradijs. Als Ronald er weer was, dan vroeg hij:  “Wat kan 
ik voor je doen?” Dat vond ik heel mooi. Hij dacht dus niet: “Ik neem het bedrijf 

wel even van je over.” Nee, het was nu echt mijn bedrijf en hij droeg eraan bij 
wat hij kon doen. Dat was heel erg fijn. En hij zorgde ervoor dat ik in de winter 

weer naar India kon gaan om te mediteren. Dat was een mooie combinatie. 
 
Overdracht van Het Paradijs 

Na veertien jaar had ik het gevoel dat ik het wel had gehad. Ook omdat ik dacht: 
“Ik zit hier aan mijn top. Er kan hier nog heel veel meer, maar ik ga dat niet 

meer doen. Dit was mijn bijdrage aan Het Paradijs zoals het nu is.”  
 
Thijs was op zijn zestiende bij ons komen werken als invaller bij het afwassen. 

Hij heeft zich nooit opgedrongen, maar was altijd aanwezig. Binnen no-time was 
hij een vaste afwaskracht. Tien jaar later heeft hij Het Paradijs van ons 

overgekocht. Hij was er helemaal verliefd op. Na school en ook toen hij 
studeerde zat hij altijd in Het Paradijs. Hij wist alle ins en outs van alle 
technieken. Hij wist meer dan ik en was mijn rechterhand. Dus toen wij Het 

Paradijs wilden verkopen, was het heel logisch dat het naar hem zou gaan. Hij 
wilde dat heel erg graag, samen met zijn vrouw Lisa, die wel een horeca-

opleiding had. 
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Met heel veel liefde en plezier hebben we het overgedragen. Thijs en Lisa hebben 

zich langzaam ingekocht. Daar hebben we vijf jaar overgedaan. 
Als ik eraan terugdenk hoe harmonieus dat ging, dan raakt het me nog steeds. 

Elke keer als ik dacht dat ik wel weer een stapje minder wilde doen, zei Thijs dat 
hij wel weer een stapje meer wilde doen. Dat sloot de hele tijd naadloos op 
elkaar aan. Hoe het in hun goede handen is overgegaan, is echt een Paradijs-

waardige overdracht geweest. 
Ik vind Het Paradijs nog steeds een prachtige plek. Het voelt als een jas die nog 

steeds ontzettend mooi is, maar die mij niet meer past. 
 
Het huisje in het bos 

Nou, ik kwam dus van honderd uur in de week werken, naar tachtig, zestig, 
veertig, twintig uur. Het werden er steeds minder, en ondertussen woonde ik in 

een huisje in het bos. Dat is ook een mooi verhaal over dingen zich ontvouwen in 
alle openheid. 
 

We hadden dus ons huis verkocht om Ronalds boot te kopen. Ik heb eerst een 
half jaar op een etage gewoond bij een vriend van mij, maar toen kwam Ronald 

terug en het was te klein voor ons samen. Ik had gehoord dat het mogelijk was 
om anti-kraak ergens te wonen. Binnen de kortste keren woonden we in een hele 

mooie boerderij in het Ledeboerpark, naast de Viermarken in Enschede. We 
zouden daar drie maanden tot een half jaar kunnen blijven, en uiteindelijk heb ik 
er drie jaar gewoond. Het was super. Door het park fietste ik zo naar Het 

Paradijs. Na drie jaar kregen we plotseling het bericht dat we er binnen een 
maand uit moesten. Dat weet je van tevoren, maar ik was helemaal vergeten dat 

zo’n bericht nog kon komen. Toen had ik dus een maand de tijd om iets anders 
te zoeken.  
 

Ik ben in de auto gestapt en gewoon in de buurt gaan rondkijken waar ik zou 
willen wonen. Overal waar ik een huis zag met een huisje ernaast, belde ik aan 

met de vraag of het te huur was. Dat was heel erg leuk. Sommige mensen deden 
na de eerste zin de deur dicht, anderen dachten uitgebreid met me mee. Ik liet 
mijn auto maar een beetje rijden en dacht: “Ik zie wel waar ik uitkom.” Aan het 

eind van de derde dag was ik in Buurse bij een heel mooi huis met een huisje 
ernaast. Ik belde aan en deed mijn verhaal. Die vrouw zei: “Hier kan het niet, 

maar kom even binnen.” Ik kreeg een kopje thee en ze zei: “Daar in het bos 
staat al heel lang een huisje leeg. Van buiten is het niet meer het mooiste, maar 
misschien is het wat voor je. De eigenaar woont daar en daar.” 

Ik bedankte haar en ging kijken. Het was een klein houten huisje midden in het 
bos, en het leek me fantastisch. Dus ik ging naar de eigenaar. Hij zei: “Het staat 

al heel erg lang leeg en ik wist alsmaar niet wat ik ermee wil. Vanochtend onder 
de douche bedacht ik: de eerste die nu langskomt met de vraag of ze erin mag, 
mag erin wonen.” Dat was ik dus, en ik heb een paar jaar heerlijk in het huisje in 

het bos gewoond. 
 

In die tijd werkte ik dus al minder in Het Paradijs. Ik had daar heel erg hard 
gewerkt, en dat hele harde werken zat nog in mij. Als je een ventilator uitdoet, 
draait hij nog even door. Hij gaat niet in een keer uit. In het huisje heb ik dat 

ook zo ervaren: ik zat er op de bank en ben daar een beetje uitgeraasd. Het 
Paradijs was echt mijn passie geweest. Alles wat ik had, had ik eraan gegeven. 
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Op een gegeven moment bestond mijn dag eruit dat ik een beetje zat te kijken 

naar eekhoorns die de boom in en uit renden en naar vallende blaadjes.  
Ik kan me herinneren dat ik 

zei: “Is dit het? Of is er nog 
iets dat ik te doen heb? Mijn 
handen zijn nu leeg. Laat het 

maar weten. Ik ben bereid. 
Ik heb een fantastisch 

avontuur gehad met Het 
Paradijs. Als dit het was: 
fantastisch. Als er nog iets 

voor me is, dan ben ik 
benieuwd.” Ik was heel 

open, en heel nieuwsgierig. 
 
Roderveld 

Een tijdje later werd ik 
gebeld door een vriendin. 

Roelien de Lange is een 
sjamaan in Zutphen. Zij is 

ook bevriend met Niek, die 
hier op het Roderveld 
woonde. Ze vertelde dat hij 

op een hele mooie plek 
woonde, en mensen zocht die het van hem wilden overnemen. Hij wilde graag 

gaan reizen en vond het fijn als er dan mensen op zijn plek zaten. 
We zijn kennis komen maken. Niek was ontzettend enthousiast. Alles kon hier en 
de eigenaar vond alles best. Het was een soort vrijstaat, volgens hem. Het klonk 

allemaal heel geweldig. 
 

Mijn eerste ervaring na de kennismaking met Niek was dat ik hier stond en de 
vortex voelde. Ik werd de grond in gezogen en tegelijkertijd was er een spiraal 
omhoog. Dat was mijn eerste ervaring hier en ik dacht: “Wow! Een vortex-plek. 

Dit is het voor mij.” 
 

Niek ging twee maanden weg en wij zouden in die tijd op de plek passen en 
bekijken hoe het beviel. In die tijd is Ronald twee weken weggeweest. Het was 
voor mij belangrijk om te weten dat ik hier ook in mijn eentje kan zijn. Ook dat 

was fijn. Het was eigenlijk al heel snel duidelijk. Nou, toen hebben wij het dus 
van Niek gehuurd. Het was allemaal heel leuk, totdat bleek dat de eigenaar niet 

wist dat wij er waren. Wij hadden gezegd dat we heel graag wilden kennismaken 
met de eigenaar om ons voor te stellen als de nieuwe huurders. Niek vertelde 
dat hij met hen had overlegd en dat het nu in de oogsttijd niet goed uitkwam. 

Maar alles was prima, zei hij, en de kennismaking zou nog wel komen. 
Op een avond gingen we dus met hem mee naar de familie. Toen bleek dat de 

eigenaar er niks vanaf wist dat wij hier waren komen wonen, en dat hij het er 
ook totaal niet mee eens was. Dat was niet handig, want wij woonden er 
inmiddels al. 
 

Het is een proces van twee jaar geweest, met uiteindelijk een dreigende 
rechtszaak waarin de eigenaar eiste dat wij eruit moesten gaan. Ik denk dat heel 

veel mensen gelijk weggegaan zouden zijn, maar ik voelde heel duidelijk dat de 
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eigenaar niks zou gaan doen met deze plek. Hij zag niet de potentie en de 

mogelijkheden die ik voelde. 
 

Op een gegeven moment hoorde ik een stem die tegen me zei: “Take your seat.” 

Ik maakte met mezelf de afspraak dat het oké zou zijn als ik hier weg zou 
moeten, maar dat ik niet uit mezelf weg zou gaan. Het kost wat het kost, maar 
dit is wat ik te doen heb: “Take your seat.”  Dit was heel belangrijk in mijn eigen 

proces, omdat ik altijd heel makkelijk met alles en iedereen meeging en het 
allemaal wel best vond. Nu voelde ik: “Nee. Op deze plek heb ik iets te bieden. 

Deze plek heeft veel meer potentie dan wat er nu mee gebeurt.” 
Ronald en ik hebben ook opstellingen gedaan om te zien wat onze rol in het 
moeizame proces was. Wat doen wij, wat is ons aandeel waardoor het zo’n strijd 

is? Dat heeft een aantal dingen opgelost. 
 

Drie dagen voor de rechtszaak zijn we er met de eigenaar uitgekomen. Er is een 
deal uitgekomen waarin Ronald en ik nu een huurcontract hebben dat 
onafhankelijk is van dat van Niek. Uiteindelijk is het nu beter geregeld dan het 

geweest zou zijn in de constructie met Niek ertussenin. We hebben voor 
onbepaalde tijd een zelfstandig wooncontract voor deze twee panden. Niek 

woont nu verderop. 
 
Die hele periode was gewoon niet leuk. Het was super onzeker. Moeten we hier 

weg? Wat kunnen we hier nog? Nu achteraf kan ik zien dat het de enige manier 
was om op deze plek te kunnen wonen. Als we van tevoren naar de eigenaar 

waren gegaan, dan had hij gewoon nee gezegd. Op het moment dat je in zo’n 
proces zit, zie je vaak niet waarom het zo moet gaan, maar achteraf was het 
gewoon heel duidelijk. Nu is de verstandhouding prima. Het is helemaal goed zo, 

en dat is fijn. 
 

Er is kennelijk iets in Ronald en mij dat we projecten aantrekken die gewoon erg 
lastig zijn en heel veel hobbels hebben; zowel Het Paradijs als dit. Ik heb me 
vaak afgevraagd of die hobbels dan in mij zitten, maar ik denk dat onze kwaliteit 

juist is dat we niet weggaan als het lastig is. Als het voor ons gevoel klopt, dan 
gaan we gewoon door. Daar kan ik dan ook wel heel rustig onder blijven. Als ik 

hier weg moet, oké, dan moet ik weg en dan komt er wel weer wat anders. 
 

Sacha Kripa en Jivanjili 
Nou, toen woonde ik dus hier. In het begin woonde ik in het huisje daar 
verderop. Prachtig, met grote ramen, waardoor je midden in de natuur woont.  

 
Jivanjili is al heel lang mijn spirituele lerares. Zij woont in Vianen en kwam 

destijds ook al naar Het Paradijs om meditaties en satsangs te geven. Dus toen 
ik hier ging wonen, heb ik haar hier uitgenodigd. Op een gegeven moment heb ik 
tegen haar gezegd: “Mijn huis is jouw huis.” Dat voelde ook zo. Daar heb ik nooit 

een seconde spijt van gehad. Zo is het nu: ik woon hier, en Jivanjili is heel 
regelmatig hier en het is haar ashram. 
 
Ook de mensen die voor meditaties en retraites bij Jivanjili komen zijn vaak hier. 
Samen hebben we dit helemaal omgebouwd. Wat er nu is, is heel erg 

geïnspireerd door ideeën van Jivanjili. We hebben het samen met elkaar 
opgebouwd. Ook financieel, want dit hadden Ronald en ik met z’n tweeën 

gewoon nooit kunnen doen. 
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Zo zijn de Mandir (de groepsruimte) en de verblijfsruimtes hierboven ontstaan. 

Nu leggen we de laatste hand aan een appartement, Kutir, waar mensen een 
tijdje op zichzelf kunnen verblijven, al dan niet begeleid. 

 
Ik vind het fijn dat de energie van deze plek zelf veel doet. Vaak zeggen mensen 
dat ze halverwege het pad hiernaartoe voelen dat ze even in een andere wereld 

komen. De energie van deze plek is  erg fijn. Heel verstild, met heel veel 
potentie. 

 
Ik werk nu nog buitenshuis als ambulant begeleider. Een aantal mensen komt 
hierheen. Sommige mensen werken hier mee in de tuin. Dat is fijn. Het is hier 

zo’n rustige plek. Veel mensen hebben last van heel veel prikkels, en dan is het 
fijn om hier af en toe te kunnen zijn en meewerken. 
 
Wat ik zelf ook fijn vind aan Sacha Kripa, is dat er veel verschillende elementen 
zijn. De bijdrage van Jivanjili is heel erg aanwezig en dat uit zich in verschillende 

dingen. Ik vind het prettig dat Wijsheid van verschillende tradities hier 
vertegenwoordigd zijn. We hebben een zweethut gehad. We hebben een labyrint 

gehad. Op een gegeven moment voelden we dat de fase van de zweethut en het 
labyrint voorbij was, en dan komt er weer iets anders. Er is nu een medicijnwiel. 

Verschillende tradities zijn hier vertegenwoordigd. 
 
De vlag die op het terrein staat is een heel belangrijk element. De vlag 

symboliseert dat wij hier zijn en dat ook wij eraan bijdragen om het licht hoog te 
houden. Op de vlag staat: Om Sri Sacha Maha Prebu Ki. Dit betekent: 

Overwinning aan de hoogste Waarheid, de Goddelijke essentie in alles. 
  

Met de groep die elke maand een weekend voor een retraite met Jivanjili hier is, 
doen we ook seva (onbaatzuchtige dienstverlening). Er wordt zo bijgedragen aan 

het onderhoud van de gebouwen en de tuin. Het is zo’n fijne combinatie: 
overdag seva doen, en dan aan het einde van de dag met elkaar een  
samenkomst in de vorm van een satsang of Zen-meditatie. Dat is zo fijn!  
 
  

Mensen die hier willen zijn, zijn altijd van harte welkom. Wie wil, kan aan Sacha 
Kripa bijdragen door mee te werken in de tuin, of te schilderen. Er is altijd wel 

wat te doen. In principe hebben we de donderdagen voor seva, maar in overleg 
zijn andere dagen ook mogelijk. Ronald is bijna altijd hier bezig om het nog 
mooier te maken en zorgt voor het voortdurende onderhoud. 
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Mediteren 

Jivanjili zegt vaak dat mediteren in 
zoveel vormen kan. Stilzitten en met je 

ogen dicht mediteren is ook maar een 
manier. Over stilzitten zeggen ze wel: 
silently sitting on your shit. 

Het is zo prettig om in die verfijnde 
energie gewoon bezig te zijn en daarin 

tegen te komen wat je oordelen, 
voorkeuren en afkeuren zijn. Dat geeft 
een heel andere kwaliteit, die je ook 

makkelijk mee naar huis kan nemen. 
Thuis zit je immers ook niet de hele dag 

stil, en heb je ook je dingen te doen. 
 
Paulien: 

Laatst na de meditatie die jij begeleidde, 
zei je dit eigenlijk ook. Je merkte op dat 

de rust van de meditatie voor jou nu de 
hele dag doorgaat. 

Voor mijzelf was het heel goed om een 
periode van verstilling in te gaan en 
allerlei dingen tegen te komen, want we 

hebben een heleboel op te ruimen 
voordat we die innerlijke rust kunnen 

ervaren. Maar ja, het is ook een manier 
om niet deel te nemen aan het leven. 
 

Prashanti: 
Absoluut! Ik vertelde dat ik al vanaf mijn zeventiende mediteer. Mijn eerste jaren 

was het alleen maar een vlucht. Dat kan ik achteraf zien. Natuurlijk was er een 
oprecht verlangen, anders was ik iets anders gaan doen. 
Ik heb heel lang transcendente meditatie gedaan. De verbinding met de Bron 

was er altijd. Ik verdween erin en dan was ik er gewoon niet meer. Dat was 
heerlijk, natuurlijk. Als ik boos was, dan ging ik wel even mediteren. Dan was het 

weg en hoefde ik er niks meer mee. 
Totdat ik bij Jivanjili kwam en deelnam aan een meditatieweekend.  Daar werd ik 
uitgenodigd om aanwezig te zijn. Nou, het was toch wel zo’n eye-opener dat je in 

een meditatie ook gewoon aanwezig kon zijn. Ik was juist altijd weg. 
 

Toen heb ik jarenlang enorm geworsteld met aan de ene kant het gevoel van 
onbegrensdheid en het oplossen en het niet kunnen benoemen, en aan de 
andere kant de ervaring van present zijn en aanwezig zijn. Ik dacht: is het nou 

dit, of is het nou dat? Ik kreeg die twee maar niet bij elkaar. Ik werd er 
wanhopig van. Bij de satsang voelde ik duidelijk dat ik aanwezig was, present. 

Maar dan had ik het gevoel dat ik het andere , het onbegrensde kwijt was. 
 
Ik kan me heel goed herinneren dat we een keer bij de piramide in Bosnië waren 

met Jivanjili. Ik was helemaal weg. Dat oplossen is zo heerlijk; ik ben er dan 
gewoon niet. Ik zat bovenop de berg en Jivanjili riep me. Ik was zó pissig! We 

moesten naar beneden komen. Ze vroeg iets, en niemand antwoordde. Toen zei 
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ze tegen mij: “Prashanti, waar bén je? Je bent er altijd en nu ben je helemaal 

weg.” 
De volgende dag sprak ik met haar en zei: “Oh, ik was zo kwaad. Het was zo 

heerlijk in die nietsigheid, en jij riep me. Ik wilde niet komen.” Toen zei ze: “Ja, 
maar dat doe ik niet voor mezelf. Jij zit op die berg en je moet wel weer veilig de 
berg af komen. Als er een slang of een beer voor je neus staat, waar ben je 

dan?” Vanaf toen is die worsteling begonnen: hoe krijg ik de onbegrensdheid en 
de aanwezigheid bij elkaar?  

 
Een paar jaar geleden heeft Jivanjili ons geïntroduceerd in Zen-meditatie. Of het 
door Zen komt of dat het toeval was weet ik nog steeds niet, maar in Zen 

ervaarde ik de samensmelting. Mijn God, wat is het een worsteling geweest. 
Bij een Zen-meditatie heb je je ogen open en focus je je aandacht op een punt 

voor je. Toen voelde ik het aanwezig zijn in “Dat”, het onbegrensde, en toen was 
het rustig. In Zen kwamen het onbegrensde en het aanwezig zijn bij elkaar. Ik 
beoefen nu regelmatig Zen-meditatie. 

 
Jivanjili’s taak is om je naar je eigen meesterschap te brengen. Daar is ze een 

meester in. Ja. Dat is wat ze doet. En ze wil niets liever dan dat: dat je je eigen 
potentie volledig leeft. Ze is heel erg helder. Ze zegt vaak: “Als je in het begin 

één millemetertje afwijkt, dan kom je heel ergens anders uit dan waar je naartoe 
wilde gaan.”  
 

Uitwerking van Sacha Kripa 
Paulien: Wat vraagt deze plek van jou, en wat biedt deze plek jou? 

 
Prashanti: 
De plek vraagt van mij om het anker te zijn. Eerst woonde ik dus in dat huisje 

verderop. Ik had altijd rust nodig. Mensen moesten mij vooral met rust laten. Als 
hier allerlei activiteit was, kon ik me lekker terugtrekken in mijn huisje. Ik vond 

dat ik dat nodig had. Op een gegeven moment moest ik het huisje opgeven, 
omdat de eigenaar wilde dat Niek daar ging wonen. Toen bedacht ik dat ik 
ergens een pipowagen zou gaan neerzetten, want ik dacht dat ik gewoon een 

eigen plek moest hebben: buiten, waar niemand me kon storen. 
 

Tijdens een reis in Egypte met Jivanjili is dat veranderd. We zaten in de woestijn, 
in mooie kleine huisjes. Ik was met Jivanjili in gesprek, en de anderen gingen de 
woestijn in. Na het gesprek met Jivanjili ging ik een stukje de woestijn in. Toen 

realiseerde ik me: “Waar is de woestijn nou meer of minder: hier achter het 
muurtje of vierhonderd meter verderop?” De rust, de uitgestrektheid en de stilte 

zijn er ook als ik bij Jivanjili ben. Die zijn niet alleen daar in de woestijn te 
vinden. 
Die ervaring heb ik meegenomen. Waarom wil ik toch altijd rust om me heen, 

desnoods alleen op de trampoline liggen? Ik realiseerde me dat die rust in mij 
zit, en dat het dus niet uitmaakt waar ik ben. Ik kan overal zijn. 

Dat heeft veel veranderd. Op een gegeven moment was er zelfs een mogelijkheid 
dat ik naar dat huisje verderop terug kon, en toen voelde ik heel duidelijk: “Nee, 
dit is gewoon mijn plek waar in nu woon. Hier kan ik prima zijn, met alles wat er 

om me heen gebeurt.” 
 

Dus mijn taak is om hier het anker te zijn. Eerst was het een uitdaging voor me 
als mensen onverwachts binnenlopen. Ze zijn nieuwsgierig en willen meer weten. 
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Heel vaak dacht ik: “Ik heb mijn eigen programma en je stoort me.” Dat vond ik 

lastig, want dan voelde ik dat ik niet hartelijk was. Ik was wel beleefd, maar van 
binnen voelde het niet lekker. 

De laatste tijd merk ik een duidelijk verschil. Als er iemand komt, dan is dat wat 
zich nu aandient - ook al ben ik bezig of moet ik zo weg. Dan kan ik hier gewoon 
even met iemand zijn, al is het twee minuutjes. Dan zeg ik: “Goh, leuk dat je er 

bent. Ik heb nu een andere afspraak. Jammer dat ik niet meer tijd heb.” Dat zeg 
ik van harte, en dat is prima. Soms heb ik wel meer tijd en dan is het ook prima. 

Ik heb dus niet meer het gevoel dat er ingebroken wordt in “mijn” programma. 
 
Er is nu eigenlijk geen programma meer. Er gebeurt wat er gebeurt. Af en toe is 

het duidelijk dat ik bepaalde dingen te doen heb, en die doe ik dan. Dat heeft de 
plek mij geleerd – want je vroeg wat de plek van me vraagt en wat het me geeft. 
 
Eerst had ik het gevoel dat de plek van mij een continue beschikbaarheid vraagt. 
Dat heb ik duidelijk opgemerkt in de tijd van de lockdown, toen er geen mensen 

kwamen. Ik ervaarde toen dat er in mij altijd iets aanstond, omdat ik toch 
immers beschikbaar moest zijn. In de lockdown vond ik het heerlijk om zeker te 

weten dat er geen mensen zouden komen, en dat het gewoon stil zou blijven. 
Inmiddels ervaar ik dit “beschikbaar moeten zijn” niet meer zo. Dit is wat het is. 

“Er zijn” is wat ik hier te doen heb.  
Dat is ook wat het me geeft: zijn. Dat is wat de plek me geeft, en steeds meer. 
Ik heb steeds minder behoefte om weg te gaan en ergens anders te zijn. Dat is 

ook heel erg veranderd. 
 

Er gaat geen dag voorbij dat Ronald en ik niet tegen elkaar zeggen: “Wat hebben 
we het fantastisch hier.” Dat blijft. 
Ondertussen is er altijd wat te doen, en hebben we daar allebei heel goed mee 

leren omgaan.  
Ik vind het zo ontzettend mooi om zo te leven: “Dit is wat er gedaan moet 

worden. De dag is voorbij, en morgen is er weer eentje. Of niet.” Dat heeft me 
heel erg geholpen om gewoon hier te zijn, en te doen wat er te doen is. Het is 
nooit af, en dat zal ook nooit gebeuren. Dat is mooi, want het blijft altijd in 

ontwikkeling. 
 

Relatie met Ronald 
Toen we hier kwamen wonen, heeft Ronald de boot verkocht. Hij zei: “Als ik met 
twee voeten op twee verschillende boten sta, zijn ze allebei heel wankel. Ik wil 

met twee voeten in één boot staan.” Die ene boot is Sacha Kripa geworden. 
Dat is maar goed ook, want Ronald is ontzettend handig en technisch. Dat is 

meteen ook zijn nadeel, want hij kan werkelijk alles en doet heel veel zelf. 
Tegelijkertijd is het de enige manier. Als ik hier alleen zou zijn en ik moest voor 
elke reparatie iemand inhuren, dan is het niet te betalen. 
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Over onze relatie zeggen Ronald en ik vaak 

tegen elkaar: “We zijn heel verschillend, 
maar doordat we samen zijn, konden we 

Het Paradijs oppakken en kunnen we op 
dit soort plekken wonen.” 
Ik had het in mijn eentje gewoon niet 

gekund, en hij ook niet. Dan is het heel 
mooi dat je dit samen wel kunt doen. 

 
Op een gegeven moment zat hij driekwart 
jaar op Mallorca. Ik heb dan een prima 

leven, en hij heeft een prima leven. Toen 
zeiden we tegen elkaar: “Met jou erbij is 

het toch echt nóg leuker.” Dat is heel erg 
fijn, want voor hetzelfde geld groei je 
gewoon heel erg uit elkaar. Dat had ook 

gekund, maar dat is in onze situatie niet 
gebeurd. 

 
We hebben daar ook wel veel in geknokt, 

hoor. Zeker in de tijd van Het Paradijs. Er was een periode dat ik heel veel 
verantwoordelijkheid nam, en dat Ronald dus geen verantwoordelijkheid meer 
kon nemen. Ik heb toen geleerd om tot de helft te gaan, en het andere stuk aan 

hem te laten. Van die samenwerking hebben we heel veel geleerd, en leren we 
nog steeds. Het gaat heel goed. 

 
Toen ik met Ronald trouwde, wilde ik toch echt nog wel dat hij mij gelukkig 
maakte. Die taak had ik hem gegeven. Dat is wel echt veranderd. 

Samen een relatie én een bedrijf hebben, kent heel veel uitdagingen. En het is 
ook het leukste wat er is. Als het lukt, kun je samen gewoon heel blij zijn met 

wat er is. Dat vind ik ook echt dubbel genieten. 
 
Ik denk dat de essentie is: iedereen gewoon laten, met respect voor ieders pad. 

Want daardoor heeft ook Ronald wel zijn droom geleefd en kunnen doen wat hij 
wilde. 

 
Een ander element is: niet opgeven. Zolang ik nog voel dat het klopt, geef ik niet 
op. Ik heb het idee dat ik vrij zuiver ben in het aanvoelen hiervan. Als ik eenmaal 

voel dat het niet meer klopt en dat ik aan een dood paard zit te trekken, dan is 
het oké. Als dat zo is, dan is het zo, en dan komt er wel iets anders. Maar als het 

voor mij nog niet echt klaar is, dan kan ik blijven en geduld hebben. Ja, geduld. 
 
Paulien: 

Je vertelde dat je hier stond en de vortex voelde. Ik moet denken aan een 
workshop van Elizabeth Wood over “Healing the Masculine & Feminine”. 

Elizabeth vertelde dat onze ideeën over mannelijkheid en vrouwelijkheid heel erg 
verknipt en vertekend zijn geraakt in de laatste paar duizend jaar. Ze gaf ook 
aan wat de natuurlijke rollen zijn voor mannen en vrouwen, waarbij iedereen in 

zijn of haar kracht staat. 
Voor de man is het krachtcentrum het hartchakra, voor de vrouw is het 

krachtcentrum het wortelchakra. De vrouw overlegt met Moeder Aarde om 
bijvoorbeeld een plek te bepalen, en krijgt dan door: wat er gebouwd kan 
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worden, wanneer het gebouwd kan worden en hoe het gebouwd kan worden. Zij 

geeft dit door aan de man, die het dan vanuit zijn hart uit zijn handen laat 
komen. 

Als ik jou beluister, klinkt het alsof jij en Ronald hier die verhouding en dat 
evenwicht hebben gevonden. 
 

Prashanti: 
Ja, dat herken ik wel. De eerste drie maanden dat we hier woonden, heb ik 

alleen maar op allerlei plekken gezeten. Ik werd naar een plek toegetrokken en 
heb daar dan gezeten en gezeten. Ronald was ondertussen gewoon heel hard 
aan het klussen. In al die tijd heeft hij nooit tegen mij gezegd: “Hé luie donder, 

zou jij ook niet eens een keer je handjes laten wapperen?” Nooit. Want hij wist 
wat ik aan het doen was. Hij zei: “Dat is wat jij te doen hebt, en dit is wat ik 

doe.” 
Mooi he? Dat hij gewoon nooit heeft gezegd dat ik iets anders moest doen. Dat 
had ook gekund. Toen we hier kwamen, was niet te zien dat er hier tegels lagen. 

Alles was overgroeid. Er was vijf of zes jaar niets aan gedaan en er was 
behoorlijk veel achterstallig onderhoud. Er was dus genoeg te doen. Dat zag ik 

ook wel, maar ik moest op allerlei plekken een tijd zitten. Dat was mijn bijdrage. 
 

Afronding 
Leuk om zo weer eens mijn leven voorbij te zien gaan. Ik heb toch wel 
bijzondere dingen meegemaakt. 

 
Wat ik heel lang lastig heb gevonden is dat mensen zeiden: “Bij jou komt alles 

aanwaaien. Jij hebt het makkelijk.” Dat is echt niet zo. Het is alleen niet aan mij 
te zien, omdat ik altijd wel rustig blijf in lastige situaties. Maar hoeveel mensen 
kunnen twee jaar tegen onzekerheid? Veel mensen zeggen op een gegeven 

moment: “Nou weet je, ik ga weg, want ik wil zekerheid hebben.” Of kijk naar 
het conflict dat we hadden. Veel mensen denken bij een dreigende rechtszaak: 

“Wegwezen hier!” 
 
Ik geloof er heel erg in dat het in de basis goed moet zijn. Als het daar niet goed 

is, dan houdt het op. Als het hier met een conflict zou zijn begonnen ...  
We hadden bijvoorbeeld wel een rechtszaak kunnen aangaan, en waarschijnlijk 

hadden we die gewonnen. Maar dat is niet de basis waarop ik hier wil wonen. 
Zowel met Het Paradijs als met deze plek, is het gelukt om een goede 
overeenkomst met elkaar aan te gaan. Dan kun je elkaar daarna in de ogen 

kijken en zeggen: “Nou, het was een hele puzzel om dit goed te krijgen, maar we 
zijn er gekomen.” Dat is heel waardevol. 
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