
10 Jaar

Slowakije

en nog steeds kom ik op tijd



Even

voorstellen

Wij zijn Mark en Margo. Veel van jullie hebben ons vast gezien bij “Ik vertrek". Tien
geleden jaar zijn we geïmmigreerd naar Slowakije om daar een camping te
beginnen. Na 9 jaar een naturistencamping te zijn geweest, slaan we nu een nieuwe
weg in. Dobrá Lúka sluiten we af en we gaan verder als Modrá Farma. 

Dezelfde camping, dezelfde gezelligheid en dezelfde gastvrijheid. Alleen dan met
een broek aan. Omringd door prachtige natuur leven we samen met onze 
5 katten, 2 honden, schapen, geiten, varkens, konijnen, kippen, p
oelepetaten, kalkoenen, een  pony, een paard  en een koe. We zijn gelukkig
 op Slowaakse achterland!



Nee, geen Slovenië of Tsjechië maar Slowakije. Het is een klein land in midden
Europa ongeveer 1/3 groter dan Nederland. Maar met 1/3 van het aantal inwoners
vergeleken met Nederland. En 1/3 van het land is beschermd natuurgebied.
Wisselende landschappen met bergen, prachtige natuur en veel wild. Het was
vroeger een Oost-Europees land dat achter het ijzeren gordijn lag. Deze sfeer is in
heel Slowakije nog terug te vinden. 

Kortom een ideaal vakantieland als je wat anders wilt en van natuur houdt.

Slowakije



Zajezová

In april 2011 laten wij ons comfortabele leven achter in Nederland en gaan weer
back to basic, zoals dat zo populair gezegd wordt. Alles wat in Nederland zo
vanzelfsprekend is, zoals stromend water uit de kraan en elektriciteit uit het
stopcontact, is hier op het achterland in Slowakije niet vanzelfsprekend. In Zajezová
leven mensen nog eenzaam op een berg, zonder auto en een hokje buiten als toilet.
Je weet wel, zo’n houten hokje met een hartje in de deur. Het is alsof het leven 100
jaar heeft stil gestaan. Alleen hebben de meeste dorpelingen wel een mobiele
telefoon. 

Zajezová is een bijzonder dorp. Er wonen veel goed opgeleide jonge mensen die
graag zelfvoorzienend willen wonen. Ze pakken oude ambachten op om zo de kost
te verdienen. Zo hebben we in het dorp een smid, kachelbouwers,
kruidenspecialisten en eco timmermannen. Heel het leven straalt eco uit, overal
vind je huizen gebouwd van strobalen en eco boerderijen met permaculturen. 
Ieder huis heeft zijn eigen groentetuin en een paar dieren om zo zelfvoorzienend te
zijn.



Inmiddels wonen we al weer 10 jaar in Slowakije. Er is in de 10 jaar hier erg veel
veranderd en wij ook. De Nederlandse gebruiken die wij meegenomen hebben naar
Slowakije, zijn hier niet zo vanzelfsprekend. Wachten en nog eens wachten… dat
hebben we hier moeten leren. In de supermarkt (bij elke winkel eigenlijk) en vooral
bij officiële instanties en de dokter. Dokters, politie en andere ambtenaren spreken
hier nauwelijks Engels. Slowakije was in het verleden meer Russisch georiënteerd.
Op scholen werd Russisch als tweede taal geleerd in plaats van Engels. Dus je hebt
vaak hulp nodig van iemand die de Slowaakse taal spreekt. 

Immigreren



Niet alleen de taal maakt het lastig om hier te wonen. Ook omgang met regelgeving
is in Slowakije bijzonder te noemen. Wat je bijvoorbeeld nodig hebt voor een
verblijfsvergunning, is hier afhankelijk van welke ambtenaar er tegenover je zit. Je
kan naar huis gestuurd worden, omdat je de juiste formulieren niet hebt. Er
vervolgens weken over doen om de juisten formulieren te bemachtigen en bij
terugkomst erachter komen dat je ze toch niet nodig had. Werkmannen komen
altijd morgen en morgen is er gewoon weer een morgen. Ook bij de buren werkt het
zo. ‘Ovidiem’ is het meest gehoorde woord in Slowakije. Het betekent letterlijk “we
zien wel”, maar een betere vertaling zou zijn gewoon “nee”. Nee zeggen kunnen ze
niet, zoals we dat heel goed kunnen in Nederland.
Er wordt een hoop beloofd en besproken, maar er wordt weinig gedaan.

Zo ging ik, samen met iemand die kon vertalen, mijn auto in voeren. Een nieuw
nummerbord hoort hier ook bij. “Vroeg in de ochtend gaan” is hier altijd de Slowaakse
aanbeveling. Dus om 8 uur stonden wij bij de politie in de stad. Nummertje trekken en
wachten en wachten. Geen specifieke volgorde waarop aanwezigen geholpen
worden. Tot we om 4 uur s ’middags te horen kregen: “Sorry, maar we zijn klaar 
met werken. Kom morgen maar weer terug. 



Reizen

naar overwachts 

mooi Slowakije



Slowaaks is een moeilijke taal. De taal heeft zeven naamvallen, mannelijke,
vrouwelijke en onzijdige woorden en vooral veel uitzonderingen. Het is dan ook niet
de moeite waard om ‘vakantie slowaaks’ te leren. 

 Na ons eerste bezoek aan Slowakije hadden wij al een paar worden geleerd. Zo is
‘meneer’ en ‘mevrouw’ in het Slowaaks ‘Pan’ en ‘Pani’. (Dit spreek je gewoon uit als de
pan waar wij in koken.) In een klein dorpje hadden wij eindelijk iets gevonden om iets te
drinken en wij moest natuurlijk naar de toilet. Stond er op de deuren van het toilet
‘Pany’ en ‘Dami’. Ja, welke deur neem je dan? Wat blijkt: ‘Pani’ is mevrouw
 en ‘Pany’ betekent heren.  Wij leerde in een korte tijd dat deze taal niet zo 
logisch is als het lijkt.

Taal



Nederlands Slowaaks opmerking

De Slowaken stellen het wel heel erg op prijs als je iets
kan zeggen in het Slowaaks. Dus hier een hele korte cursus Slowaaks.

ja ano

Ano wordt vaak afgekort naar no. Als je een
Slowaak vraagt of hij Engels spreekt kan het
antwoord dus ‘no’ zijn. Voor jou de taak om uit te
vissen of het ‘nee’ in Engels is of ‘ja’ in het
Slowaaks.

nee nie Dat is dan wel weer makkelijk om te begrijpen.

Dit spreek je uit als dja- koe –jem. Dus als je dank
je wel wil zeggen denk dan vooral aan een koe.

dank u wel dakujem

alstublieft prosim

ik begrijp het niet

goeden dag

nerozumiem

dobry den

tot ziens dovidenia

Een heel veel gebruikt woord.



Na wat taallessen en een jaar in Slowakije wonen en leven, leerden wij langzaam
aan een paar woorden Slowaaks. Maar soms leidde dit ook tot hele bijzondere
situaties.

Ik was helemaal blij, want in het voorjaar van 2012 waren geitenlammetjes geboren. Dus
zeg ik vol trots tegen mijn buurman in het Slowaaks “Ik heb twee mooie geitjes!”.
Kijkend naar mijn borsten zegt de buurman volmondig “Ja, inderdaad! Je hebt twee mooi
geitjes”. Blijkbaar is het Slowaakse woord voor ‘geitjes’  hetzelfde als het woord
‘borsten’. Tot de dag van vandaag stelt de buurman stelt mij nogal eens voor als de
buurvrouw met de twee mooi geitjes!
 



Als je Slowakije via Bratislava in rijdt, dan kom je op een prachtige snelweg. Je mag
in Slowakije 130 km per uur op de snelweg. Slowakije heeft bergen dus ook veel
bochten ook in de snelweg. Vooral in het donker kan de onverlichte snelweg je
daarmee flink verrassen. In Slowakije zetten ze de borden met
snelheidsbeperkingen er neer voor een goede reden. Dus neem deze echt serieus,
want anders kan je in gevaarlijke situaties terecht komen. Op de b-wegen mag je
overal 90 km per uur. Je moet echter goed je best doen om deze snelheid te halen
op dit soort wegen. Meestal is het niet verantwoord om zo snel te rijden. De reis zal
in het binnenland ook zeker langer duren dan de navigatie aangeeft. Deze 
houdt geen rekening met de kwaliteit of steilheid van de weg. 

De wegen



In de winter wordt het aantal verkeersborden ruim uitgebreid met aanwijzingen of
de weg begaanbaar is. En welke wegen wel of niet gestrooid wordt en waarmee. Als
je zoveel beschermd natuurgebied hebt, dan kan je niet zomaar met zout gaan
strooien. De beste tip voor rijden in Slowakije op b-wegen. Als je wilt gaan inhalen,
let dan vooral op of jij niet al ingehaald wordt. Kijk dus niet alleen voor je, maar ook
in je spiegel.  Lokale bevolking kent de wegen heel goed, en zullen dus inhalen op
plekken waar je dat niet verwacht. 

En tot slot: De politie deelt hier, zoals in veel andere Europese landen, graag boetes
uit aan buitenlanders. Let op je snelheid!

Ik was onderweg met een aantal gasten in de auto en werd aangehouden door de
politie. “Mevrouw u heeft te hard gereden. Dat wordt € 50,- voor u. Deze moet contant
voldaan worden.” Ik zeg: “oh sorry agent, ik was even niet op letten. Maar zo hard reed
ik ook weer niet. Ik vind € 50,- toch wel veel.” De agent dacht even na en zei: ”nou ja, dan
doe maar een tientje.” Dit zal je in Nederland zeker niet lukken!



Koffie is in het Slowaaks Kava en daarvoor ga je naar een Kaviarén (koffietent)
   
Bier is in het Slowaaks Pivo en daarvoor ga je naar een Pivarén (café)  
 
Suiker is in het Slowaaks cukor en daarvoor ga je naar een Cukarén (bakkerij)
   
Vino is wijn dus een wijnzaakje heet Vinarén

Soms is het makkelijk 😊. 

Eten

en drinken



Eten is in het slowaaks Jedlo, dus een kantine heet hier Jedalén. Dit is een kantine
waar de Slowaken tussen de middag een warme hap eten. Van dokter tot
bouwvakker tot de burgemeester, je kunt ze hier allemaal tegenkomen. Deze
kantines zijn echter wel lastig te vinden voor vakantiegangers en de gebruiken zijn
heel anders dan in een ‘normaal’ restaurant. De plaatselijke bevolking kan hier
goed eten en het eten is snel klaar. Het eten krijg je hier soms sneller als bij de
Macdonalds. De sfeer is niet echt heel gezellig, maar het is een leuke ervaring en
het geeft je echt een Oost-Europees gevoel. Een restaurant heet restauratia en daar
kun je op je gemak eten, ook als vakantieganger. Tussen de middag heb je daar
vaak ook menu’s die niet duur zijn.  Deze maaltijden zijn vooral gericht op de
werkende Slowaken, dus snel en effectief. ‘s-Avonds is het in een restaurant
rustiger en kun je van de kaart eten. In de steden hebben de meeste restaurants
tegenwoordig een Engelse of Duitse kaart. Verwacht dit niet in een restaurant in
een dorp. 
 
De eerste keer dat we in een lokaal restaurant eten wilde bestellen, gebruikte we het
boekje “hoe en wat in het Slowaaks”. We hebben geprobeerd om zo de menukaart te
ontcijferen, maar niet met veel geluk. Ook de ober bracht ons geen wijsheid. Van ellende
bestelde we maar een bord spaghetti, want dat was het enige wat we konden lezen op
de kaart.



Hoe klein het dorp ook is, elk dorp heeft een plaatselijke Potraviny. Dit is een mini
supermarkt. Soms zien ze er niet levensvatbaar of gesloten uit, maar niets is
minder waar. 
Staat er Potraviny boven de deur en lijkt het gesloten, het zal je verrassen als je de
deur open doet. In Zajezová hebben we ook een Potraviny. Van de buitenkant zal je
het gebouw niet veel geven. Een dichte bruine deur in een wit/grijs bedomd
gebouw. Maar eenmaal binnen waan je je in de kruidenier van 100 jaar geleden.
Geen supermarkt opstelling, maar een balie met een aardige mevrouw. Hoe klein
het gebouw ook is, het zal je zeker verrassen wat deze mevrouw je te bieden heeft.

Boodschappen



Voor ons dorp is deze winkel onmisbaar en bediend ze een gebied van ongeveer 100
hectare. Ze weet van bijna iedereen wat ze eten en van welk merk. Het is zeker de
moeite waard om eens zo’n winkeltje te bezoeken, dit geeft je echt een
vakantiegevoel. 

Dit staat in groot contrast met de steden. Daar kun je de grote supermarkten
bezoeken van de bekende merken als Lidl en Tesco. In de grote supermarkten kun
je terecht voor glutenvrije producten, vegetarisch eten en al het andere moderne
spul. Maar hoop niet op de typisch Nederlandse producten, zoals pindakaas en
hagelslag. Ondanks dat de winkel een bekende naam heeft, zijn dit soort producten
alleen verkrijgbaar in Nederland.



Slowakije is een prachtig land en heeft voor de toerist veel te bieden. Van heuvels
tot ruige bergen met mooie kronkelende riviertjes en stroompjes. Er zijn prachtige
grotten met druipstenen en ijsgrotten te vinden. Zelfs een grot met unieke
kristalen waar er maar twee van in de wereld zijn. Op heel veel plaatsen vind je
warmwaterbronnen met evenzoveel spa’s en zwembaden met heerlijk warm of
zelfs heet water.  Je kunt veel prachtige kastelen en ruïnes bezoeken. Sommige
kastelen zijn nog niet commercieel uitgebuit. Daar kun je zomaar rondlopen en op
eigen houtje ontdekken.  Er zijn verschillende openluchtmusea, pittoreske dorpjes
en volledig houten kerkjes die op de Unesco erfgoedlijst staan. Er zijn zelfs
meerdere dorpen die op de Unesco erfgoedlijst staan. Een grote traditie is
folkloristische evenementen in de zomer is er altijd wel ergens een te
vinden.

Toeristische

uitjes



De meest populaire sport en toeristische activiteit van Slowaken is wandelen. Er
zijn dan ook kilometers lange wandelroutes te vinden. In Nederland zijn de
uitgezette wandelroute vaak een rondje en kom je weer simpelweg terug op de plek
waar je begon. 
Dat is geldt dus niet voor de Slowaakse routes. Het is verstandig om je goed voor te
bereiden op lange wandelingen. Neem altijd een kaart en eten en drinken mee. Je
weet nooit wat er allemaal op je pad komt! 

Rondreizend door Slowakije kwamen we in een prachtig natuurgebied. Aan de ingang
van de kloof stond een bordje met ‘gele route 1½  uur’. “Nou, dat kunnen we wel even
doen vandaag”, dachten wij. Na 2 uur kwamen we op een prachtige vlakte aan waar
onze gele route eindigde. Nu snapte we waarom al die Slowaken een kaart bij zich
hadden. Gelukkig iemand gevonden die Engels sprak. Het bleek dat we de rode route
terug moesten nemen, want de gele route was eenrichtingsverkeer. Na nog een uur
gewandeld te hebben zat de moed er nog steeds in. Totdat we erachter kwamen dat we
over een steile berg moesten. Klimmen en klauteren, vasthoudend aan een stalen
ketting naar boven. Na 5 uur zonder eten of drinken en strompelend in het donker
hebben we de auto teruggevonden



Modrá Farma betekent blauwe boerderij. Waarom deze naam hoef ik niet uit te
leggen, want deze kleur is de originele kleur van de boerderij. Vroeger
gebruikten veel inwoners deze kleur om het insecten weert. Modra Farma is een
kleine camping met 20 kampeerplaatsen en 4 huur accommodaties. Het
middelpunt van de camping is het gezellige terras en de dieren. 

We ontvangen onze gasten met Brabantse gezelligheid. 
Gastvrijheid staat bij ons hoog in het vaandel. Modrá Farma is de gezellige thuis haven
in Slowakije. Meer weten bezoek onze website www.modrafarma.com en kom
vooral eens een keer aan!

Mark en Margo

Modrá Farma

https://www.modrafarma.com/


Heidi, Helga, Happy, Harold,
Harm, Henk, Hilda, Hannibal,
Hendrik, Huppel, Hanneke,

Hermien, Hope, Hansje, Hillary,
Harry, Mevr van Ham, Hayley,

Hen, Haan, Hip, Hop, Hup, Honey,
Hannes, Henny en Heike


