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Aan het eind van de middag tref ik (op afspraak) Robin thuis. Niet de voordeur, maar de achterdeur
staat voor me open. Even later komt Mandy uit de tuin. Esmée (9 jaar oud) is haar eigen ding aan
het doen.
Sinds mei j.l. wonen ze in het huis waar Peter en Alie Nagtegaal woonden, dus met een grote tuin.
In die tuin een appartement (het kantoor van Peter) waar in de toekomst de ouders van Robin in de
winter kunnen verblijven omdat ze dan niet in hun recreatiewoning mogen wonen.
Mandy en Robin komen uit Zaandam en hebben zeer bewust voor de rust en ruimte gekozen op het
moment dat hun dochter Esmée nog op de basisschool zit en het zowel voor Robin als Mandy in
hun beroepsleven goed uitkwam. In totaal hebben ze in Drenthe 21 huizen bekeken tot dat ze dit
huis in Orvelte zagen. Het voelde meteen goed.
Robin had jaren voor Univé gewerkt en was daarna op zoek naar alternatieven, tot het moment dat
hij “van zijn hobby zijn beroep kon maken”. De combinatie marketing en werk op het web kunnen
in principe op elke plek worden beoefend; dus ook in Orvelte. Mandy werkt in de verpleging en kan
in de huidige tijd overal wel werk vinden. Ze werkt nu bij het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen en
was zeer verrast op haar eerste werkdag toen ze ruim op tijd (3 kwartier) naar haar werk vertrok,
maar vervolgens ruim 25 minuten moest wachten op haar collega's, omdat ze er al na 20 minuten
was. Zo snel lukte dat niet in de Randstad. Robin moest daar soms meer dan 2 uur heen en dezelfde
tijd retour rijden. Hij miste daardoor een groot deel van het gezinsleven.
Esmée gaat in Westerbork naar school en had ook in Orvelte al snel een vriendinnetje. Ze gaat, nu
nog met Mandy, op fiets naar school.

Robin is al snel in het dorpsleven gedoken. Hij is al secretaris van de VABO geworden, woont de
OPO-vergaderingen bij en is lid van de marketingwerkgroep geworden.
Beide voelen zich zeer betrokken bij de activiteiten in het dorp.
Ze zijn zeer tevreden met de rust en ruimte in en rond Orvelte en genieten evenzeer van de
gemoedelijkheid en de hulp die ze ervaren.
Op de foto: Robin, Mandy, Esmée en de geit (overgenomen van Peter en Alie).

