
Dromen Die sterk 
genoeg zijn
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een gesloopte loodsboot die mensen in hun laatste levensfase een onvergetelijke dag bezorgt. 
Inge en evert hebben het nooit een vreemd idee gevonden. Ze zijn er gewoon mee begonnen. nu is 

er stichting Vaarwens, een nieuw schip én een varend kantoor.

Misschien was het allemaal anders gelopen als Atlantis, een nieuw-
gebouwde loodstender uit 1996, niet al na negen maanden op een 
boei in de Maasmond was gevaren. Maar zo geschiedde, al hadden 
Evert Stel (67) en Inge de Graaf (62) toen geen weet van de knal-
gele loodstender die dermate beschadigd was dat-ie direct naar de 
sloop kon. Sterker nog, in dat jaar hadden ze niet eens weet van el-
kaar. Ze zouden elkaar pas in 1999 leren kennen. In een compleet 
ander soort leven dan vandaag de dag het geval is.

stront Van de dIjk
Evert was een drukbezet man. Hij was orthopedist; zijn bedrijf 
maakte kunstledematen. ‘Ik had veertien man personeel, maar ik 
bén helemaal geen baas. Het bedrijf groeide als kool en ik werd 
gek van de regelgeving, van de collectieve krankzinnigheid die 
door de overheid werd opgelegd.’ 

Alsof dat niet genoeg was, had hij nog een tweede bedrijf: No 
Limit Ships. ‘Ik begon het omdat ik ook wilde varen als de stront 
van de dijk waait en de uiers dwars onder de koeien hangen. Dus 
maakte ik reddingsboten.’ Toen zijn echtgenote er met een ander 
vandoor ging, stortte Evert zich, na het dagelijks werk, tot diep in 
de nacht op een derde project. Hij bouwde eigenhandig een kotter: 
‘Om maar niet te hoeven nadenken.’ Tegen de tijd dat het schip af 
was, had hij Inge leren kennen. Trots leidde hij haar rond, waarna 

Noodzakelijk, want naast het groeiende aantal aanmeldingen be-
zochten ze ook evenementen, om meer bekendheid te genereren. 
Maar ondanks de vrijwillige ondersteuning was het veel. Te veel. 
Evert en Inge voeren drie dagen per week, en bij een spoedaan-
vraag nog extra. ‘Het oude gevoel van ik-moet-presteren, ik-ben-
verantwoordelijk, kwam weer boven.’

In 2017 meldden ze de Stichting daarom dat ze langzaam wil-
den afbouwen, om uiteindelijk te stoppen. Ze wilden wat rust, én 
hun huis terug. ‘Maar niemand vond het een goed idee; zo’n mooi 
initiatief laten doodbloeden.’ Er werd besloten te sparen voor een 
nieuw schip. Het geld was in no time bij elkaar.

HooguIt een droom
Nu is er het nieuwgebouwde schip Vaarwens, dat vijf dagen per 
week vaart met vrijwillige schippers. En er is een betaalde mede-
werker die vanuit het gesponsorde, varende kantoor werkt. Maar 
druk blijft het. Inge stuurt zo’n honderd vrijwilligers aan, Evert 
doet de website en maakt van elke vaartocht een verslag met foto’s. 
Maar varen doen ze nu weer samen, als ontspanning; Meander V 
wordt alleen gebruikt ter promotie van de stichting. 

Op de vraag of uitbreiding van Stichting Vaarwens het toe-
komstplan is, antwoordt Inge dat ze dat geen ambitie wil noemen. 
‘Het is hooguit een droom om vanuit meer plaatsen met diverse 
schepen te kunnen varen.’ Evert zegt daar het zijne over: ‘Dromen 
komen uit, voor hen die sterk genoeg zijn om erin te geloven.’ Het 
wachten is dus op de volgende schepen van Stichting Vaarwens. •

VLot | 2726 | VLot

meer weten over stichting Vaarwens? 
Op stichtingvaarwens.nl vind je meer informatie en een 
aanvraagformulier voor een vaardag – of neem direct 
contact opvia bericht@stichtingvaarwens.nl, 
06 51 36 81 98 of 020 244 1092.

zij concludeerde dat bij de bouwplannen geen vrouw had meege-
dacht. Alle hangkasten waren te ondiep en te laag. 

Pyjama Zonder Zakken
Ze kochten een prachthuis aan het water en voeren elk weekend op 
de kotter. Op vakantie konden ze niet; de bedrijven eisten voortdu-
rende aandacht. Toch leek het leven goed. Tot een buurman in de 
jachthaven Evert tot inkeer bracht. Toen hij al haast stervend was, 
zei hij dat ze moesten praten. ‘Hij zei: “Evert, je hebt een prachtig 
bedrijf, een mooie villa, een dikke Volvo en nu ook een prachtige 
vrouw. Maar je bent doodongelukkig. Hou ermee op, ga genieten 
van het leven. Want je laatste pyjama heeft geen zakken.”’ 

Dat van die pyjama bleef door Everts hoofd galmen. Hij ging 
naar zijn boekhouder en zei dat hij wilde stoppen. ‘Die dacht dat 
ik het nooit zou zeggen. Of ik weleens in de spiegel had gekeken? 
Ik heb alles verkocht, behalve de kotter. Daar zijn we op gaan 
wonen.’

tegen de aLumInIumPrIjs
Inge, van huis uit klassiek homeopaat, bleef nog werken, bij De-
loitte. ‘Ik moest er van alles regelen, daar ben ik goed in.’ Totdat 
ze, op een werf in Franeker, de romp van de gele, gesloopte loods-
boot zagen liggen. Atlantis. Of dat niet wat was, vroeg Evert aan 

Inge. ‘Ik viel op het schip omdat het over de hele wereld vaart, als 
patrouilleboot, reddings- en marineschip. En omdat het ontwerp 
zo prachtig is: de lijnen staan nergens stil.’ 

Er zat geen ruimte in, vond Inge. Maar Evert zag mogelijkhe-
den: hij ging tekenen. Ze kochten het schip tegen de aluminium-
prijs en begonnen. ‘Daarna hebben we ons veertien maanden lang 
het schompes gewerkt. We deden alles zelf.’ Het was 2003 toen ze 
hun schip Meander V doopten en vertrokken naar de Oostzee.

onrustIg Van Het doeLLoZe
Ze voeren drie jaar lang. ‘Toen werd het meer van hetzelfde.’ Inge 
had in die jaren haar vader en een vriendin verloren, ze werd on-
rustig van het doelloze. Ze stelde Evert voor naar Afrika te gaan; 
voor het Lilianefonds kon hij protheses maken, Inge zou hem hel-
pen. Maar Evert wilde varen. Dus fantaseerde Inge verder. Op een 
ochtend maakte ze Evert wakker met het voorstel om met uitbe-
handelde zieken te gaan varen; volwassenen in hun laatste levens-
fase. Dat was het begin van Stichting Vaarwens. 

Maar ook een goed idee moet vertrouwen winnen. Ze meldden 
zich bij Stichting Opkikker, het Slotervaartziekenhuis, bij diverse 
hospices. ‘Die mensen dachten: wie zijn dat?’ Stichting Opkikker 
bezorgde hun uiteindelijk de vuurdoop: een zestienjarig meisje, 
uitbehandeld. ‘We tilden haar Meander binnen, legden de bran-
card op de bank. Die leek ervoor gemaakt, precies op maat.’ 

Het meisje was de eerste in een lange reeks gasten die allemaal 
anders zijn, maar één overeenkomst hebben: ze zullen spoedig ster-
ven. Dat maakt de (gratis) vaardagen bijzonder – voor alle partijen: 
‘Wanneer de mensen aan boord komen, komen ze bij ons thuis. 
Dat zeggen we dan ook: welkom in ons huis.’

ZInVoL, maar uItPuttend
De vaartochten waren zinvol, maar ook uitputtend. En duur, 
omdat ze alles zelf betaalden. In 2007 richten ze daarom Stichting 
Vaarwens op. In 2010 werkten ze voor het eerst met vrijwilligers. 
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