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‘Ik was nog maar net samen met Thomas (Van-
derveken, presentator nvdr.) toen we halsover-
kop besloten om op reis te gaan naar New York.
We hebben elkaar daar echt leren kennen. Ook
op dat vlak was het dus een belangrijke trip, maar
meer nog door de klik die ik daar maakte. We ston-
den boven in het Empire State Building toen ik echt
gebeten werd door de manier van denken in New
York, de andere manier van in het leven staan. Als je
daar iemand ontmoet, is de eerste vraag die je gesteld
wordt: wat is jouw droom? Wat is jouw ambitie, jouw doel?
Bijna iedereen in New York komt van ergens anders in de
wereld, je vindt er maar weinig mensen die er ook e!ectief
geboren zijn. Iedereen komt naar daar met de beruchte the
American dream. Álles is daar ook mogelijk, al moet je wel pas-
sen in die jungle, in het ritme, de sfeer. Ik voelde me meteen
thuis. De vreugde van het leven daar, het breder durven te
denken, past veel beter bij mij. Hier in België is alles zo grijs. Zelfs
als kind voelde ik me hier al niet echt thuis, al bese"e ik toen
nog niet wat ik miste. Toen we van die reis terugkwamen, had ik
het echt moeilijk: ik wilde niet in Antwerpen zijn! Weet je wat het
is: in België houdt de staat je handje vast, vangt hij je op. Dat is
goed als dat nodig is, maar ik heb dat niet nodig. Laat mij mijn
ding maar doen, ik zal zelf wel spartelen en vechten.’ 
‘En dus ben ik teruggegaan, opnieuw halsoverkop. Ik speelde
toen mee in de tv-reeks ‘Amika’ en de opnames zouden drie
maanden stilliggen. Ik had niet meteen iets anders in het voor-
uitzicht, dus dacht ik tijdens de laatste opnameweek ineens: ik
vertrek. Ik ging er allerlei opleidingen volgen, nam deel aan
workshops, auditietrainingen, tekenlessen ... Het was de max.
Tegelijk waren die maanden ook een echte eyeopener. Ik was
alleen vertrokken en kende er niemand. De eerste week heb ik
zowat elke dag gehuild. Ik heb altijd veel last gehad van heim-
wee, maar ik was nog nooit alleen weggeweest, dus wist ik niet
dat ik het zo erg had. Maar uiteindelijk zijn het de drie meest
fantastische maanden van mijn leven geworden.’
‘Op een nacht werd ik in New York wakker gebeld. Het was ie-
mand van Ketnet die zei dat hij goed nieuws had: ik mocht bij
hen beginnen te werken. In eerste instantie kon ik alleen maar
denken: nee! Ik had er wel auditie gedaan, maar ik had dat al
tien keer gedaan en dacht dus niet dat er ook echt iets van zou
komen. De week daarop ben ik naar België teruggekeerd,
maar de eerste maanden ben ik daar doodongelukkig om ge-
weest. Ik kon hier gewoon niet meer aarden. In New York is zo
veel te doen, zelfs op straat word je voortdurend geëntertaind.
Je wordt constant geprikkeld, doet overal inspiratie op. Ik ben
hier echt in een zwart gat terechtgekomen. Maar uiteindelijk
ben ik gaan inzien dat New York ook maar een stad is en dat je
die mindset van daar ook hier kan behouden. Dus probeer ik
mijn eigen wereld nu zo New Yorkachtig mogelijk te maken,
door hier breed te denken, te ondernemen, te dromen. Maar
regelmatig keer ik terug, om mijn batterijen weer op te laden.’
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