
Philipsburg - 

 

Misschien werd het inmiddels tijd voor een kleine update vanaf het o zo mooie Sint-

Maarten.  
 

Sinds eind oktober werk ik voor Holland House Beach Hotel als bartender aan de beach. 
De eerste weken was het een kwestie van wennen aan het nieuwe leventje, wonen in een 

matig onderhouden en smerig studentenhuis en het moeten missen van m’n vrienden. Ik 

kwam midden in een groep mensen die elkaar al een veel langere tijd kenden, waar ik 
me een weg doorheen moest zien te banen. Niet veel later veranderde het beeld. De 

slechte staat van het stagehuis werd verbloemd door de hechte band met de groep en de 

gezellige sferen in het huis. Werk werd ondanks de lange en zware werkweken met de 
dag leuker. M’n Engels ging met stappen vooruit en het werd steeds gemakkelijker om 

praatjes te maken met de gasten. Daarnaast maakten alle momenten naast werk en die 
ene vrije zaterdag het lange werken wat makkelijker. 

 

Toen na zo’n 3,5 maand was voor vrijwel de hele groep een eind gekomen aan hun 
stageperiode. Het was moeilijk om afscheid te moeten nemen van mensen die je 

constant om je heen hebt, de mensen met wie je een veilig gevoel op het eiland hebt 
gekregen.  

 

Nu is er al zo’n 1,5 maand een nieuwe groep aangekomen voor hun stage, maar zoals 
verwacht liep dit niet vlekkeloos. Ruim de helft is inmiddels teruggevlogen naar 

Nederland omdat aangeraden werd terug te komen of hun stagebedrijven de deuren 
hadden gesloten. Gelukkig is er nog een aantal leuke mensen achtergebleven met wie we 

nog een hele leuke tijd kunnen hebben.  

 
Vorige week dinsdag vloog het laatste vliegtuig terug naar Nederland. Hoewel 

terugkomen goed besproken is heb ik toch besloten om hier te blijven. Voor zo ver 

duidelijk lijkt het aantal coronabesmettingen nog beperkt, en de berichtgeving vanuit 
Nederland was niet bepaald aantrekkelijk om naar huis te gaan. Het was nog te vroeg 

om naar huis te gaan, zonder de laatste dingen te zien en te doen, zonder een fatsoenlijk 
afscheid van alles en iedereen. 

 

Inmiddels is het toerisme al zo’n 3 week gestopt. Elke dag weer een raar beeld om geen 
cruiseschepen meer in de haven te zien liggen en een beach zonder strandbedjes. 

Gelukkig heb ik via werk een mooi appartement met uitzicht op zee gekregen en ben ik 
‘gepromoveerd’ tot maintenance. Het hotel is voor het eerst compleet gesloten, wat zelfs 

na hurricane Irma niet het geval was. Een goede gelegenheid, ook voor mij, om te 

zorgen dat alles er mooi bij ligt tegen de tijd dat de hotels weer open mogen. 
 

Voor nu staat m’n retourticket nog gepland op 11 mei, maar niks is zeker deze dagen. 

Hopelijk kan ik voor m’n terugkomst nog wat dagen werken aan de vertrouwde beach 
bar, maar met klusjes doen neem ik ook genoegen. Either way ga ik er het beste van 

maken en optimaal van het zon, zee en strand leventje genieten 🌞🌊🌴. 
 

 

Jona Bremmer 


