
De effecten van de nog steeds heersende 

coronapandemie brengen veranderingen in 

een stroomversnelling, ook bij ons. Zo zegt het 

thuiswerken ons dat het tijd wordt voor een 

nieuwe woonplek met meer lucht, licht en ruimte.

Ons oog valt op Stavenisse. Ik ben er nog nooit 

geweest, maar een rondje door dit sfeervolle dorp 

leert dat er een supermarkt is (die heel uitgebreid 

blijkt) én een restaurantje met uitzicht op de 

jachthaven. Ons hart wordt gestolen door een 

huis achter de dijk, aan de rand van het dorp met 

1.700 inwoners. Idyllisch. Vrienden snellen te hulp 

voor de verhuizing en voor we het weten wonen 

we in een nieuwe leefomgeving, zo je wil, onze 

nieuwe biotoop.

Hout voor de open haard is snel gevonden, 

want een vriend van de zoon van de man van 

wie ons huis was, blijkt zowel openhaardhout 

te leveren als automonteur te zijn, met een 

hart voor Amerikaanse auto’s. De net 

aangeschafte Ford Mustang , een 

meisjesdroom, is bij hem in goede 

handen. Onze Amerikaanse auto’s 

leiden tot leuke gesprekken met 

andere eigenaren van dit soort 

wagens en ons puppy zorgt 

voor genoeg gespreksstof met 

hondenliefhebbers.

De buurman - aannemer - regelt voor ons 

dubbelglas, samen met een maatje. Dat 

maatje verwijst ons door naar de spin-in-

het-Stavenisser-web die ons voorstelt aan 

de dakdekker, de verwarmingsmonteur en de 

stratenmaker, wat wil je nog meer?

Bij ons hekje stoppen geregeld belangstellenden 

die het opknappen van huis en tuin op de voet 

volgen. Zo maakte bijvoorbeeld de vader van de 

ex-vrouw van de man die in ons huis woonde 

even een praatje. En als we hondenvoer halen, 

blijkt de dame achter de kassa de tweelingzus 

van de vriendin van de zoon van de man die in 

ons huis woonde.

Die ontmoetingen vormen de draadjes door ons 

leven hier. Ze onststaan via-via, doordat we zelf 

een verhaal vertellen of doordat we iets vragen 

of zoeken. Zo weten we nu de aardappelen,  

uien, eieren en aardbeien van de zorgboerderij 

te vinden. Onze nieuwe leefomgeving leidt 

dus ook tot een nieuwe sociotoop met 

ongekende mogelijkheden. 

En niet te vergeten: heb je gelukkige 

buren? Dan neemt jouw kans op geluk 

met 34% toe. Dus combineer jouw 

favoriete biotoop met een fijne 

sociotoop! •

Hoe ziet jouw sociotoop eruit?
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