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Op eigen voorwaarden werken en leven, onafhankelijk van tijd en 

plaats. Met die gedachte liepen Angela en Tino al een paar jaar rond. 

“Ons leven draaide vooral om presteren, deadlines en in de file staan”, 

zegt Tino. “We waren er zo op gericht om hard 

te werken van 9 tot 5 of vaak langer. Hierdoor 

was er nog amper tijd om datgene te doen 

waar we écht energie van krijgen. Als sales 

manager kreeg ik de kans om promotie te 

maken tot directeur. Iets in me hield me tegen. 

Ik wilde niet tot aan mijn pensioen op deze 

manier blijven werken.”

Tijdens een roadtrip door de Franse Alpen 

werd voor Angela en Tino duidelijk hoe zij hun 

toekomst voor zich zien. “We wilden meer 

leven, meer genieten”, zegt Angela. “Iets wat 

nog te veel mensen te weinig doen. Hoewel we 

het goed deden op ons werk, werd het besef 

steeds groter dat we zo niet gelukkig werden. 

Tino en ik droomden van meer vrijheid en 

minder werkstress. Doen waar wij zin in hebben 

en levensenergie van krijgen.”

Ontslag
Na hun trip ontstond het idee om als Dutch Nomad Couple de 

wereld over te gaan, met Mexico als startpunt. “Om deze droom 

na te jagen, besloten we ontslag te nemen”, zegt 

Tino. “Geen makkelijke keuze, gelukkig reageerden 

onze werkgevers goed. De laatste dag dat ik op het 

werk mijn laptop dichtdeed en nog één keer naar 

huis reed, zal ik nooit vergeten. Ik reed letterlijk de 

vrijheid tegemoet. Het gevoel dat ik nog iets voor 

iemand moest doen, was weg. Het stemmetje was 

verdwenen.”

Om een financiële buffer op te bouwen, trokken 

Angela en Tino tijdelijk in op een leegstaande boot 

aan het Wantij. “Ons appartement in de binnenstad 

verhuurden we aan een expat”, zegt Angela. “Zo 

konden we toch onze hypotheek blijven betalen. 

We hebben veel van onze spullen verkocht, in 

tegenstelling tot ons appartement. Om volledig 

onafhankelijk te zijn, is het fijn om een basis te 

hebben waar je altijd op terug kan vallen. Ook dat is 

vrijheid voor ons.”

‘Volg je hart, volg je droom’

Dutch 
Nomad 
Couple 
de wereld 
rond
Dordtenaren Angela (37) en Tino (40) Kreijns zeiden vorig jaar hun goedbetaalde baan 
vaarwel om als Dutch Nomad Couple de wereld rond te reizen. Inmiddels hebben 
ze meer dan 28.000 volgers op Instagram en komen ze op de meest schitterende 
plekken. Angela en Tino hoeven al ruim een jaar geen wekker meer te zetten.

VANAF HET STATION IN 
DORDRECHT VERTROKKEN 

TINO EN ANGELA VORIG JAAR 
SEPTEMBER NAAR

LUCHTHAVEN ZAVENTEM IN 
BRUSSEL. HIER VLOGEN ZE 
NAAR MEXICO, WAAR HUN 

NOMADENBESTAAN ALS
DUTCH NOMAD COUPLE BEGON.

AANVANKELIJK 
ZOUDEN ANGELA 
EN TINO TWEE 
WEKEN IN TULÚM 
BLIJVEN. “TWEE 
WEKEN ZIJN DRIE
MAANDEN 
GEWORDEN, ZO 
THUIS VOELDEN 
WIJ ONS HIER.”

Afscheid
Op 11 september 2016 was het zo ver en vertrokken Angela en Tino via luchthaven 

Zaventem naar Cancún in Mexico. “Het afscheid van vrienden en familie viel ons 

zwaar”, zegt Angela. “Tijdens onze take off party op de woonboot waren al onze 

dierbaren aanwezig. Iedereen bewonderde de moed voor het nemen van deze 

grote stap. Er werden dingen gezegd die we anders misschien nooit zouden horen. 

Mijn moeder gaf een beetje van haar parfum mee in een flesje. Als ik haar miste, 

had ik toch haar luchtje bij me.”

Door het gebruik van social media konden vrienden en familie Angela’s en Tino’s 

avonturen op de voet volgen. Op Instagram, YouTube en Facebook (Dutch Nomad 

Couple) staan rijen ontspannen kiekjes en videoblogs. Tino lachend in een 

hangmat, Angela met zongebruinde benen op een paradijselijk strand, omgeven 

door wuivende palmbomen. Maar ook vlogs en foto’s van hun laatste trips. 

Bezoekjes aan Ierland, Engeland en Terschelling.

MEER VRIJHEID, MINDER 
WERKSTRESS EN FULLTIME 
AVONTUREN BELEVEN. VANUIT 
DIE DROOM IS DUTCH
NOMAD COUPLE ONTSTAAN. 
ANGELA EN TINO ZEIDEN 
ALLEBEI HUN BAAN OP OM 
SAMEN TE REIZEN EN
ONDERNEMEN.

ANGELA EN 
TINO ALS 
MODERNE 
NOMADEN 
IN SAN 
CRISTÓBAL DE 
LAS CASAS

TINO EN ANGELA IN DE HUT MELI-MELO IN TULÚM. “EEN UNIEKE 
LOCATIE IN DE JUNGLE WAARVOOR WE FOTO’S EN VIDEO’S HEBBEN 
GEMAAKT. VOOR ONS WAS DIT DE START VAN HET MAKEN VAN 
CONTENT EN HET PROMOTEN VAN REISPARTIJEN EN MERKEN.”

ANGELA: “NA ONZE STAP 
BESEFFEN WIJ DAT HET 
ECHT MOGELIJK IS OM 
DROMEN TE REALISEREN. 
LAAT JE DUS NIET DOOR JE 
VERSTAND BEPERKEN ALS 
JE EEN DROOM HEBT. VIA 
ONZE KANALEN HOPEN WIJ
ANDEREN HIERIN TE 
INSPIREREN. LEEF VANUIT 
JE HART.”

BIJ DE KERK 
IGLESIA DE 
GUADALUPE IN 
DE KLEURRIJKE 
MAYA-STAD SAN 
CRISTÓBAL DE 
LAS CASAS
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Fanclub
“Inmiddels hebben we 28.000 volgers van over de hele wereld”, zegt 

Tino. “Van Spanje en Italië tot Canada en Amerika. In ruim een jaar tijd 

hebben we een trouwe fanclub opgebouwd. Door volgers een kijkje te 

geven in ons leven, reizen ze telkens met ons mee. Het leukste vinden 

wij de interactie met volgers. De vragen die we krijgen over het leven 

als reiskoppel en het opzeggen van je baan. Belangrijk om mee te 

geven is dat het echt mogelijk is om je dromen te realiseren. Laat je 

niet door je verstand beperken. Leef vanuit je hart, volg je droom.”

De Dordtenaren zijn zo populair dat ze zelfs in Mexico herkend werden 

op straat. “Helemaal mooi is het verhaal van een vrouw die dacht dat 

ze Tino op het vliegveld in Panama zag lopen”, zegt Angela. Ze lacht. 

“Vlak voor ze Tino aantikte, draaide hij zich om. Was het zanger Nick 

van Nick en Simon.”

Zeiltrip
Afgelopen zomer keerde het koppel terug naar Europa. “In mei kregen 

we de vraag of we een gesponsorde zeiltrip wilden maken”, zegt Tino. 

“Het was onze eerste grote opdracht. We zijn eerst naar San Francisco 

gegaan en kwamen vervolgens van Denemarken in Litouwen terecht. 

Dit konden we mooi combineren met een bezoek aan Nederland. 

Heerlijk om onze goede vrienden en familie weer te zien.”

Terwijl Angela en Tino dit interview doen, verblijven ze in hun 

appartement in de Dordtse binnenstad. “De expat is eerder 

weggegaan dan gepland”, zegt Angela. “We zijn nu bezig om ons 

huis weer te verhuren. Het leven als Dutch Nomad Couple bevalt 

zo goed dat we dit vasthouden. Inmiddels zijn we zo ver dat we dit 

ook financieel kunnen voortzetten. We merken dat er steeds meer 

bedrijven zijn die ons willen sponsoren. Momenteel hebben we 

een opdracht voor een bedrijf om online trainingen te geven op het 

gebied van social media. Aangezien we vrij willen zijn, is de afspraak 

dat we dit tijdelijk twee dagen in de week doen.”

Vloggen
Angela benadrukt dat ze in een nieuwe wereld terecht zijn gekomen. 

“Vloggen bestaat al een tijd, maar je merkt dat bedrijven nu pas 

inzien wat de voordelen zijn. Met onze kanalen laten wij zien hoe we 

leven. Om deze levensstijl voort te blijven zetten, zullen we meer 

van sponsors moeten leven. We werken daarom steeds meer met 

bedrijven samen en krijgen per foto of video betaald. Belangrijk is wel 

dat we onszelf blijven en onze volgers altijd centraal staan.”

De Dordtenaren kijken nu al uit naar hun avonturen komend jaar. 

“Rond oud en nieuw gaan we opnieuw naar Mexico, waar we vrienden 

ontmoeten”, zegt Angela. “Vanuit hier willen we Midden-Amerika 

ontdekken. Guatemala, Nicaragua, Argentinië. Hierna gaan we terug 

naar Europa om een roadtrip te maken per camper of trein. Daarna 

willen we nog naar Zimbabwe, Mauritius en Canada. Het staat nog 

met potlood op papier, maar uiteraard kunnen we niet wachten. Eind 

volgend jaar sluiten we af met een zeiltocht in de Caribbean.” 

Wat het nomadenleven Dutch Nomad Couple gebracht heeft? Tino: 

“Door buiten de gebaande paden te treden, ben ik weer veel meer 

Tino geworden. Het is het mooiste jaar dat ik ooit gehad heb. Ik heb 

het gevoel dat ik leef, ga meer op in het moment.” Angela ervaart 

dat net zo. “Wat ik zeker weet is dat dit is hoe ik met Tino wil leven. 

Samen staan we sterk en hebben we blind vertrouwen in elkaar.”

YouTube/Facebook: Dutch Nomad Couple

Instagram: dutchnomadcouple

Tekst Rowan Booij | Foto’s Dutch Nomad Couple

ANGELA EN TINO ZIJN 8 JAAR GETROUWD. “HET LEVEN ALS DUTCH 
NOMAD COUPLE HEEFT ONS GEBRACHT DAT WE NU VEEL MEER 

VANUIT ONS HART LEVEN. WE VOELEN ONS VRIJER EN VERTROUWEN 
VOLLEDIG OP ONS GEVOEL. HET HEEFT ONS DOEN INZIEN DAT WE DEZE 

LEVENSSTIJL OOK MET EEN KINDJE WILLEN DELEN.”

TULÚM HEEFT EEN SPECIALE BETEKENIS VOOR ANGELA EN TINO. 
“HET IS DE EERSTE PLEK WAAR WE ZIJN BEGONNEN. TULÚM LIGT 
OP EEN KLIF AAN DE CARIBISCHE KUST EN STAAT VOL OUDE MAYA-
RUÏNES. DOOR DE PARADIJSELIJKE STRANDEN, AZUURBLAUWE ZEE EN 
PALMBOMEN ZIJN WE BETOVERD.”
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ANGELA EN TINO IN HET  MEXICAANSE 
NATUURRESERVAAT SIAN KA’AM, BETER 
BEKEND ALS ‘DE PLAATS WAAR DE HEMEL 
GEBOREN IS’. “DE MAYA’S GELOVEN DAT 
HIER HET HEELAL ONTSTAAN IS. IN DIT
RESERVAAT VIND JE TROPISCHE BOSSEN 
MET 300 VOGELSOORTEN. HET IS EEN 
MAGISCHE PLEK, JE MOET
ER ZIJN OM HET GEVOEL TE ERVAREN.”


