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    ‘OUDER WORDEN IS LEUK’    ‘OUDER WORDEN IS LEUK’
in gesprek6 MOOI.

Ze nadert de vijftig maar oogt veel jonger. Anya 
Niewierra, algemeen directeur van de VVV 
Zuid-Limburg, noemt ouder worden heel ‘aange-
naam’, vindt familie de basis van alles en loopt 
het liefst in haar ‘zigeunerrok’ van zeven euro. 

L��� �j�
„Ouder worden vind ik leuk. Mijn leven is inmiddels wel 
L��� �j�
„Ouder worden vind ik leuk. Mijn leven is inmiddels wel 
op orde. Op mijn 25e was ik vooral bezig met dat wat 
ik kon bereiken. Met het kopen van een huis en kinderen 
krijgen. In die tijd was ik heel erg op de toekomst gefocust. 
Nu vooral op het heden en dat is heel aangenaam. Het 
gaat uiteindelijk toch om mijn familie. Materie is niet meer 
zo belangrijk. Ik kan genieten van de seizoenen van de na-
tuur. Van hardlopen in de sneeuw. Dat soort kleine dingen. 
Natuurlijk is het minder leuk als er gebreken komen. Maar 
ouder worden brengt rust en relativeringsvermogen. Dat 
‘opgefokte’ van de jeugd is er uit.”

S�ho����i�S�ho����i�
„Dat zit in mensen die bijzondere dingen doen zoals 
mantelzorg. In het Pakistaanse meisje, dat is neergeschoten 
door de Taliban, omdat ze opkomt voor vrouwenrechten. 
Schoonheid is voor mij veel meer het wezen van iemand 
en niet die buitenkant. Het is verdrietig als je daar alleen 
op gefocust bent.”

Ui������� 
„Daar ben ik dus niet zo mee bezig. Ik gebruik meestal 
Ui������� 
„Daar ben ik dus niet zo mee bezig. Ik gebruik meestal 
heel weinig make up. Ik vergeet ook altijd dat ik het op 
heb. Wrijf ik per ongeluk door mijn ogen, zit daar weer 
zo’n veeg. Maar goed, ik ben het visitekaartje van de VVV 
Zuid- Limburg. Als ik naar bijeenkomsten ga of presenta-
ties geef, zie ik er natuurlijk representatief uit. Een deel 
van mijn klerenkast bestaat uit ‘werkkleding’. Basissetjes 
die prima zijn voor deze bijeenkomsten en die soms wel 
twintig jaar oud zijn, want ik gooi niet snel iets weg en heb 
al sinds mijn achttiende maat 36/38. Daar gebruik ik ook 
de juiste make up bij. Meestal loop ik in neutrale kleuren. 
Grijs, zwart, bepaald soort groen. En dat leuk ik dan op 
met kleurrijke sjaals. Ben ik de hele dag hier op kantoor, 
dat loop ik gerust in een spijkerbroek en een vestje van de 
Hema.”

F�v���e� ��e��ngs���
„Een rok die ik jaren geleden van een zigeunerin op 
F�v���e� ��e��ngs���
„Een rok die ik jaren geleden van een zigeunerin op 
een markt in Zuid-Frankrijk heb gekocht. Op de rok zijn 
allemaal bloemen genaaid, gemaakt van reststoffen. Een 
beetje Desigual. Deze rok zit als gegoten. Als ik die draag, 
vraagt vrijwel iedereen: van welke ontwerper is dat? Dan 
moet ik wel glimlachen. De rok kostte maar zeven euro.” 

Sh�����
„Daar vind ik niet veel aan. Zonde van mijn tijd. Ik koop 
Sh�����
„Daar vind ik niet veel aan. Zonde van mijn tijd. Ik koop 
soms in het buitenland, als ik daar voor mijn werk ben 
en een paar uur over heb. De laatste keer dat ik echt een 
dag heb geshopt was in januari 2011. Toen ben ik samen 
met mijn oudste, tijdens ons jaarlijks moeder-dochteruitje 

naar Milaan geweest. Kwamen we daar aan, bleek dat 
de uitverkoop net was begonnen. Topmerken gingen met 
zeventig procent korting de deur uit.  Eigenlijk zeggen 
merken me niet veel maar toen heb ik me overgegeven. 
Ik kreeg bijna een rugverzakking van het sjouwen van al 
die tassen. Mijn creditcard werd zelfs geblokkeerd want 
normaal heb ik een braaf uitgavepatroon. Mijn dochter 
vond het zalig en ik kan weer tien jaar vooruit. Verder krijg 
ik vaak kleding van mijn zusje Jessie. Ze heeft een topbaan 
in het bankwezen en koopt regelmatig iets nieuws. We 
hebben dezelfde smaak en maat.” 

G��i�h�G��i�h�
„Ik kon altijd ongelimiteerd eten. Als  iemand trakteerde, 
nam ik niet één stuk vlaai maar soms wel drie. Nu let ik 
op met die overdaad. Want ik merk dat er stiekem iets bij 
komt. Ik zit al twintig jaar op 65 kilo en dat hou ik graag 
zo. Ik wil niet fysiek belast worden door meer gewicht. Dat 
sjouw je mee en dan  wordt sporten een lijdensweg. Al bij 
al eet ik bewust, hou me zoveel mogelijk aan de schijf van 
vijf en ben bescheiden met vlees. Maar mijn man en ik zijn 
bourgondisch ingesteld en kunnen heel erg genieten van 
goed eten.”

G�wo�n���G�wo�n���
,,Hardlopen en yoga zitten al sinds mijn negentiende in 
mijn systeem. Iedere ochtend ga ik hardlopen. Doorde-
weeks zo’n veertig minuten, in het weekend 1,5 uur. Weer 
of geen weer. Ik denk er niet meer over na, het is een 
gezonde gewoonte. Net als yoga. Dat doe ik drie tot vier 
avonden per week intensief, de andere dagen alleen wat 
oefeningen. Zo houd ik mijn lichaam soepel, maar het is 

ook meditatie. Ik kan zo gedachten los laten, mijn lichaam 
voelen en weten dat ik bijvoorbeeld gas moet terug ne-
men.”

W���W���
„Ik ben dus algemeen directeur van de VVV Zuid Limburg. 
Sinds mijn 28e. Ik was destijds de jongste VVV-directeur 
van Nederland. Ik kwam in een mannenwereld, werd 
keihard gediscrimineerd en als een huppeltutje neergezet. 
Ze namen me niet serieus. Het heeft me niet geraakt. Het 
zegt juist iets over het beperkte waarnemingsvermogen van 
die ander als hij mensen beoordeelt op basis van geslacht, 
geloof of seksuele voorkeur. Nu is het trouwens geen issue 
meer. Ik ben gewoon goed in mijn werk.
De VVV is mijn derde kind, zeggen ze thuis altijd. Het is 
waar, het werk betekent veel voor me. Ik ben  emotioneel 
verbonden met mijn collega’s, maar we komen niet bij 
elkaar over de vloer. Mijn assistente Hetty Jansen en onze 
adjunct-directeur Edith Kurris weten heel veel van me. Edith 
is ook hét beton van dit bedrijf en regelt alles achter de 
schermen. Zonder haar zou ik niet functioneren. 
Ik sta vaak onder tijdsdruk maar probeer de laatste jaren in 
veertig uur dit werk te doen. Ik heb geleerd dat als je je te 
veel onderdompelt in het werk, je niet meer goed kunt rela-
tiveren en dat is niet goed voor het bedrijf. Afstand nemen 
is een pré, dan kun je weer goed observeren.” 

T�j�
„Daar ga ik heel bewust mee om. Ik kijk geen tv. Heb ge-
T�j�
„Daar ga ik heel bewust mee om. Ik kijk geen tv. Heb ge-
noeg aan zeven uur slaap. Ga zelden shoppen. Heb maar 
twee vriendinnen, hoef dus buiten mijn werk geen sociaal 
netwerk te onderhouden. Ben gezegend met een stevige 

portie energie. De tijd die ik buiten mijn werk over heb wil 
ik creatief gebruiken. Ik schilder al ruim twintig jaar en dit 
jaar wil ik een boek uitgeven. Het is een fi ctief verhaal over 
een vrouw van mijn leeftijd, die wél van de jet set houdt.”

F������
„Heel belangrijk. De basis van alles. Wij zijn heel hecht 
F������
„Heel belangrijk. De basis van alles. Wij zijn heel hecht 
binnen ons gezin. En daarmee bedoel ik niet alleen mijn 
man, zoon en dochter. Ook mijn moeder, tante Mimi – zij 
is de zus van mijn vader en mijn zusje met haar gezin 
horen er bij. Mijn moeder gaat bijna altijd met ons op 
vakantie en iedere week is ze minstens twee tot drie dagen 
bij ons. Als ze hulpbehoevend wordt, komt ze bij ons 
wonen. Dat is voor ons normaal. Toen de kinderen klein 
waren, namen mijn ouders een deel van de opvoeding 
op zich, zodat ik full time kon blijven werken. Mocht ik 
kleinkinderen krijgen, dan zie ik mezelf wel twee dagen 
als oppas-oma en is de cyclus rond. Ja, ik geloof in het 
gezin. Zoals ik al zei, buiten mijn werk heb ik geen sociaal 
netwerk. Wél familie.”

‘D����’ ‘D����’ 
„Die heb ik van mijn vader, die in 2005 is overleden. Hij 
wilde per se dat mijn zusje en ik gingen studeren. Had hij 
zelf ook willen doen maar als veertienjarige moest hij al 
ondergronds in de mijnen. Toen die in 1974 dichtgingen is 
hij met een studiebeursregeling –waardoor we op bij-
standsniveau moesten leven – bouwkunde gaan studeren. 
Zat hij daar als eind dertiger tussen achttienjarigen. Binnen 
drie jaar had hij zijn diploma en ging in de wegenbouw 
werken. Op zijn 45e is hij zelfstandig architect geworden 
en heeft daar goed mee verdiend. Mijn vader zat ons 
voortdurend op de nek: zorg dat je onafhankelijk en geluk-
kig wordt, zei hij. Mijn vader was een wijs man. Ik heb 
heel veel aan hem te danken.” 
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