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Ik ga naar Mexico!

Jaargang 1, nummer 1, 30 oktober 2022

Post uit Mexico
Al een jaar woon ik met mijn gezin met heel veel genoegen in
Mexico en hou ik jullie sindsdien via sociale media op de
hoogte van mijn ervaringen. Maar om wat meer uit te kunnen
weiden over mijn belevenissen heb ik besloten om ook
regelmatig een nieuwsbrief toe te zenden met allerlei
wetenswaardigheden over Mexico. Veel plezier met het lezen!
Saludos!  Barbara

Wist je dat...
... Mexico echt een enorm groot land is? De totale oppervlakte van Mexico, inclusief

5364 km2 eilanden, bedraagt 1.958.201 km2 en is daarmee maar liefst 47 maal
groter dan Nederland! Daarbij is Mexico wel een stuk minder dicht bevolkt dan ons

land, want het heeft slechts 7,5 keer zoveel inwoners dan Nederland, namelijk
130 miljoen. Dat betekent dus dat Mexico letterlijk en figuurlijk enorm veel ruimte en

mogelijkheden heeft. 

Eén twee drie is uno dos tres! 
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Eén twee drie is uno dos tres! 
Zoals je wellicht al weet kom ik al bijna 30 jaar in Mexico, echter ik heb ook talloze andere
landen op de wereld bezocht. Tijdens mijn vele reizen werd ik vanzelfsprekend ook
voortdurend geconfronteerd met vele verschillende talen. Gelukkig spreek ik naast mijn
moedertaal (Nederlands), ook Engels en Duits. De laatst genoemde taal kwam goed
van pas bij de geboorte van mijn dochters, want die zagen beiden het levenslicht in een
Duits ziekenhuis. 

Echter er zijn meer talen die op mijn pad kwamen en dat was onder meer gedurende mijn
studietijd. Ik belandde toen tijdens een zomervakantie in het inspirerende Italië, waar ik
aan het werk ging als vakantiekracht in de horeca in de buurt van de mooie stad Florence.
Italiaans leren spreken was vanaf toen onontbeerlijk en na enige tijd ging dit me redelijk
goed af. Het feit dat ik vanaf dat moment basaal Italiaans kon spreken kwam mij prima uit
want kort tijd daarna, toen ik mijn studie had afgerond, ging ik werken als hostess op
verschillende cruiseschepen. Veel grote cruisemaatschappijen zijn van Italiaanse origine
en de personeelsleden op deze cruiseschepen zijn dan ook bijna allemaal Italiaans en
zonder enige tegenzin moest ik vanaf dat moment mijn Italiaans nog even op een hoger
niveau brengen. De jaren dat ik op de cruiseschepen werkte leerde ik de wereld behoorlijk
goed kennen. Ik bracht met het schip bezoekjes aan onder meer Barcelona, Ibiza en de
Canarische Eilanden en zo kwam ik voor het eerst echt in aanraking met de Spaans taal.
Er waren gelukkig Spaanse woorden die erg leken op het het Italiaans en dat maakte het
voor mij iets makkelijker om langzaam aan wat Spaans te praten. Aan de andere kant was
het ook een nadeel dat ik Italiaans sprak, want het bracht ook verwarring teweeg. Ik kwam

op een gegeven moment namelijk in een mengvorm van beide talen terecht die ook wel
bekend staat als ‘Spitaliaans’. 

Mexico
Na enige cruise-tochten over de Middellandse Zee werd de bestemming vervolgens de
Cariben en zo kwam ik 27 jaar geleden voor het eerst tijdens het cruisen in Mexico terecht.
Zoals je weet spreekt men hier ook Spaans en wederom werd er dus aanspraak gemaakt
op mijn kennis van de Spaanse taal. Heel leuk was het dat ik het Spaans in Mexico veel
beter kon verstaan dan in Spanje, men sliste niet zo als in Spanje en de Mexicanen
spreken daarbij ook nog eens alle woorden heel duidelijk uit. In de decennia daarna kwam
ik nog geregeld terug in Mexico en ik zorgde ervoor dat stapje voor stapje mijn Spaans
steeds ietsje beter werd zodat ik me er op een gegeven moment verstaanbaar kon maken.

Halverwege de jaren '90 van de vorige eeuw kwam ik voor het eerst in Mexico. Hier
zit ik op het toen nog heel rustige strandje bij de Maya ruïnes van Tulum. 
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Toen ik verleden jaar besloot voor langere tijd naar Mexico te gaan was ik blij dat ik al een
aardige basis van de Spaanse taal machtig was, echter ik vond dat het absoluut nog naar
een hoger niveau moest. Naast allerlei internetcursussen en handige studie-apps, leek het
mij toch ook raadzaam om een echte Spaanstalige docent te hebben, maar ze moest wel
flexibel zijn in de lesuren en eigenlijk moest het ook nog eens niet plaatsgebonden zijn.
Heel bijzonder vond ik het dan ook dat ik een Spaanse lerares vond die online (live) privé
lessen aan mij wilde geven. Ideaal, want ik kan het moment uitkiezen dat ik een les neem
en ik kan op elke plek waar ik in Mexico (of op een andere plek op de wereld) ben mijn
Spaanse les met haar doen. Mijn lerares Spaans komt ook uit Mexico en dat betekent dat

zij het Mexicaanse uurloon hanteert en dat is voor mij als Nederlander een zeer gunstig en
aantrekkelijk tarief (in Nederland zou ik voor zo’n lerares wel vier keer zo veel betalen).

Spaans leren van Bassie en Adriaan
Zoals je uit mijn verhaal al hebt gemerkt, is het wel belangrijk dat je de het Spaans een
beetje onder de knie hebt als je plannen hebt om voor langere tijd naar Mexico te komen.
De meeste mensen hier zijn het Engels namelijk niet machtig. Je moet er dus niet tegenop
zien om de taal te leren en je moet het eigenlijk beschouwen als een hele leuke uitdaging.
Ik moet altijd lachen als mijn man weer het filmpje van het bekende Nederlandse duo
Bassie en Adriaan opzet en zij in een vrolijk liedje je enkele Spaanse woorden leren. Erg
leerzaam en grappig. Het liedje (en dus de Spaanse woorden) gaan nooit meer uit je
hoofd. Het liedje is een zogenaamde oorwurm en een goede start om Spaans te leren! 

Bassie en Adriaan leren Spaans

Dit vermakelijke liedje van de beroemde 'clown en acrobaat' zou je kunnen zien als een
stimulans om aan de slag te gaan. Een Spaans lesboek is natuurlijk zo aangeschaft en
daar kan je in eerste instantie je woordenschat mee opbouwen. Voor zo’n lesboek heb ik
hieronder nog wel een tip. Daarnaast kan je al vrij vlot (dus al in Nederland) starten met de
door mij genoemde online lessen met een Mexicaanse lerares. Wellicht wil je wel kennis
maken met mijn docente, zij is echt een kanjer, zeer bekwaam en goedlachs. Mocht dat
het geval zijn laat het me dan weten. 

Veel succes in ieder geval! 
Nos vemos en Mexico!

Saludos, Barbara

PS. Via deze link krijg je nog wat extra korting op de online privélessen, alhoewel
zogezegd de prijzen voor deze lessen vanuit Mexico (die je gewoon in Nederland,

https://www.youtube.com/watch?v=LQqUAEhdjQc
https://preply.com/en/?pref=NTMxMjM2Ng==&id=1667061798.31505
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zogezegd de prijzen voor deze lessen vanuit Mexico (die je gewoon in Nederland,
rekening houdend met het tijdverschil, kunt doen) al zeer aantrekkelijk geprijsd zijn. 

Spaans leren kun je op verschillende manieren aanpakken, bijvoorbeeld via dit
'lesboek' uit de Dummies reeks. Je kunt het bekijken via de website. 

Advies van Barbara
Je kunt jouw vragen stellen en persoonlijk
advies ontvangen van Barbara tijdens een
telefoongesprek. Zeer raadzaam voor als

je met twijfels, dilemma's of praktische
vragen over jouw vertrek naar Mexico
zit.  

Boek een gesprek » 

Spaanse les via Preply
Volg goedkoop online Spaanse
privélessen met een Mexicaanse lerares,
op het moment dat het jou uitkomt. Op je

eigen tempo. Ik heb zelf erg goede
ervaringen met Preply en via deze link kun
je met korting een proefles volgen. 

Kijk hier »

Wist je dat...
...niet alle staten van Mexico meedoen met de winter/zomertijd? In de Mexicaanse
staat Quintana Roo is de tijd vannacht 'stil blijven staan'. In de buurstaat Yucatan

heeft men de klok echter wel verzet en daar leeft men nu opeens een uurtje vroeger.
Ik ben nu trouwens in Quintana Roo en het grappige is dat mijn iPhone

(ongevraagd) automatisch een uur achteruit is gegaan, maar dat klopt dus niet. Wel
een beetje verwarrend moet ik zeggen ;-).

https://ikganaarmexico.com/advieswinkel/mee-op-reis
https://ikganaarmexico.com/advieswinkel/mee-op-reis
https://ikganaarmexico.com/advieswinkel/#!/products/persoonlijk-advies
https://preply.com/en/?pref=NTMxMjM2Ng==&id=1667091606.191217
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Wonen in Mexico
Al een jaar lang ben ik mij aan het verdiepen in het fenomeen ‘wonen in Mexico’. Vragen
die bij mij speelden en spelen zijn onder meer: hoe ziet een ideale woning eruit? Wat is de
beste en ook veiligste plek om te wonen? Wat zijn de mogelijkheden om zelfvoorzienend te
zijn? En ik heb eerlijk gezegd spreekwoordelijk best wel 'veel noten op mijn zang' als het
gaat om mijn ideale woning en de omgeving waar die moet staan. 

Geregeld kom ik mooie en grote stukken land tegen, onder meer in de Mexicaanse staat
Yucatan, en ik denk dan na hoe het zou zijn als op zo'n plek 25 vrijstaande fraaie huizen
zouden staan waar gelijkgestemde Nederlanders zouden kunnen wonen. Men woont dan
bij elkaar in de buurt en dat kan handig zijn om bijvoorbeeld gezamenlijk zaken aan te
pakken, elkaar te kunnen helpen in de huidige roerige tijden en daarbij ook nog

eens elkaars gezelligheid op te kunnen zoeken. Echter vrijheid en ook privacy zijn bij zo’n
project zijn naar mijn mening ook hele belangrijke uitgangspunten. Inmiddels ben ik al een
aantal stappen op weg in dit proces en heb ik contact met diverse interessante Mexicanen
(landeigenaren, projectontwikkelaars, notarissen en makelaars) die mij willen helpen
zo'n project te realiseren. Echter er moeten nog wel wat zaken verder onderzocht worden
alvorens het allemaal verder geconcretiseerd kan worde. 

Ben je geïnteresseerd in mijn initiatief laat het me dan weten in een (korte) e-mail zodat ik
kan inschatten of hier inderdaad voldoende animo voor zou zijn. Dan laat ik in één van de
volgende nieuwsbrieven weten wat de stand van zaken is.
Mocht je trouwens ook andere mensen kennen die in dit woonproject interesse hebben
stuur hen dan deze nieuwsbrief toe!

Forward

Kijk in de Advieswinkel op mijn website voor meer tips en
informatie over jouw vertrek naar Mexico.

mailto:info@ikganaarmexico.com
https://us21.forward-to-friend.com/forward?u=429000a9fb5efb56e9e8ba747&id=c2e3a313b0&e=%5BUNIQID%5D
https://us21.forward-to-friend.com/forward?u=429000a9fb5efb56e9e8ba747&id=c2e3a313b0&e=%5BUNIQID%5D
https://ikganaarmexico.com/advieswinkel/#!/
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