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Tekstgrootte

De woning aan de Rijnstraat is wonderbaarlijk snel ingericht.
Vorige week kwamen Pun Deemongkol, haar Nederlandse echtgenoot Rob Doeven en haar onafscheidelijke collega
Manachai Tweesap (roepnaam: Solo) terug met het vliegtuig vanuit Valencia. Twee dagen later zagen ze voor het eerst
hun nieuwe woning aan de Rijnstraat en nog diezelfde dag kwam een vrachtwagen met allerlei persoonlijke spullen
voorrijden.
De twee massagestoelen staan nu nog in de woonkamer. Samen met het Boeddhabeeld, dat ze ooit meenamen uit
Thailand. Aan de wand hangt een zon, die mensen energie moet geven. "Dat gaat straks allemaal naar onze
werkruimte", zegt Rob Doeven wijzend op de garage, achter de woning.
Het is de bedoeling dat ze hier hun zaak P&S Voetmassage en Stoelmassage nieuw leven inblazen. "En dat gaat wel
lukken", zegt Solo. "Heel veel oude klanten hebben al laten weten blij te zijn dat we weer terug zijn gekomen. Ze komen
uit de hele regio. Tot aan Deventer en een deel van Duitsland aan toe. Mensen hebben soms moeite om zich over te
geven aan voetmassage, maar als ze dat een keer gedaan hebben komen ze allemaal terug. Het is rustgevend". Pun:
"Voor alle duidelijkheid; dit is geen Thaise sekssalon. We hebben in het begin wel eens mensen gehad, die dachten dat
ze op een andere manier verwend werden. Maar bij ons gaan geen kleren uit."
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Pun en Solo woonden, voordat ze elkaar beroepsmatig leerden kennen, op 400 kilometer van elkaar. Zij kwam uit het
oosten, hij uit het noordoosten. Pun kreeg een relatie met de Nederlandse zakenman Rob Doeven en trouwde met hem.
Rob had in Bangkok het grootste amusement-waterpark ter wereld. Tien jaar geleden trad Solo bij hem in dienst als
assistent en deed onder meer vertaalwerk.
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Tussendoor volgde Solo samen met Pun, in één van de vele tempels in Bangkok, een cursus tot voetmasseur. In die
hoedanigheid gingen ze later ook samen aan de slag in het waterpark. "Voetmassage", zegt Solo, "is in Thailand heel
gewoon. Als mensen even een half uurtje over hebben, lopen ze een salon binnen. Meestal met zijn tweeën. Voor ons is
het hard en geconcentreerd werken. Ik vraag ook aan mensen zo min mogelijk te praten. Ik heb al mijn energie en
concentratie nodig voor de behandeling. Het gebeurt meer dan eens dat mensen in slaap vallen."
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Tien jaar geleden besloot Rob Doeven terug te keren naar Nederland. "Ik heb een zoon, waarvan ik wilde dat hij in
Nederland ging studeren. Hij studeert nu aan de hotelvakschool." Pun ging met hem mee, maar dat gold ook voor Solo.
"Ik had in Thailand kunnen blijven", zegt hij. "Maar mijn voorkeur ging er naar uit om samen te blijven met Pun.
Voetmasseurs werken heel vaak samen. Mensen vinden het prettig met zijn tweeën naar een voetmassagesalon te
gaan."
In Nederland werkten ze eerst aan de Oliemolensingel en daarna - omdat ze meer ruimte nodig hadden - trokken ze naar
Haaksbergen. "Het liep ontzettend goed. We kregen mensen uit heel het land. Er kwamen ook trainers naar de salon om
onze technieken te leren", weet Solo. Daar zat ook een bedrijf bij uit Engeland, dat Pun en Solo aanbood om naar
Valencia te komen en daar een salon op te zetten. En cursussen te geven aan Engelse trainers.
Dat klonk Pun (vooral haar) en Solo als muziek in de oren. Voor Pun betekende dit dat ze weer dagelijks herenigd zou
worden met haar man Rob. Die was inmiddels aan de slag gegaan in Valencia, als advieur van een grote winkelketen.
Daarnaast had hij een woning omgebouwd tot bed & breakfast, waar tien gasten konden verblijven. "Ik vloog elke maand
op en neer. Met Ryan Air kost dat bijna niets. Voor een paar tientjes ben je klaar. Heel veel mensen kankeren op die
prijsvechters, maar wij zijn er ontzettend blij mee."
Juni vorig jaar trokken ze naar Spanje. "Was best moeilijk om onze vaste gasten achter te laten", zegt Pun. In Gandia, op
zestig kilometer van Valencia, huurden ze een pand dat ze ombouwden tot salon. Alle mooie verwachtingen die gewekt
waren vanuit Engeland bleken echter niets waard. Zelfs getekende contracten bleken geen garantie om er een goede
boterham mee te verdienen. Solo: "De Engelsen schoven alles op de crisis. Het Engelse pond was in vergelijking met de
euro veertig procent in waarde gedaald. Ze trokken niet meer massaal naar Spanje."
"Extra nadeel voor ons was dat we in een niet-vakantieplaats zaten. Door het wegblijven van de Engelsen hadden we het
van de Spanjaarden moeten hebben. Maar die lieten het ook afweten. Ik heb alles gedaan om mensen naar ons toe te
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halen. Ik heb duizenden folders verspreid. In cafés, achter ruitenwissers van auto's gestopt, bij busstations achter
gelaten. Echt overal. Maar het hielp niet. De loop kwam er niet in. Komt ook omdat steeds minder Spanjaarden zich de
luxe van een voetmassage kunnen veroorloven. In Spanje is de werkloosheid opgelopen naar twintig procent."
Op zoek naar een oplossing lanceerden ze zelfs het idee om de service van de voetmassage aan te bieden bij de betere
hotels in de regio. Rob Doeven: "Maar die gingen daar ook niet op in. Die hebben al moeite genoeg om zelf het hoofd
boven water te water. Kamers die een jaar geleden nog honderd euro per nacht moesten kosten, worden nu aangeboden
voor veertig euro. Daar heb ik met mijn bed & breakfast ook last van. Het verschil tussen hotel en bed & breakfast is te
klein geworden om niet in een hotel te gaan."
Niet alleen te weinig klandizie, maar ook rondtrekkende roofbendes, waren er de oorzaak van dat Pun en Solo besloten
terug te keren naar Nederland. "Ik was bang", erkent Pun. "Niet dat ik ooit bezoek heb gehad van die roofbendes, maar
ze kwamen wel akelig dicht bij ons in de buurt." De gedachte weer terug te keren naar Nederland, gaf Solo een dubbel
gevoel. "Ik ging naar Spanje om een volgende stap te maken."
Voor Pun betekent de terugkeer dat ze weer het grootste deel van de tijd gescheiden leeft van haar man, die in Valencia
blijft werken. "Maar met dank aan Ryan Air blijven we elkaar genoeg zien. In totaal zo'n twaalf dagen per maand. Dat is al
heel wat."
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