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Officiële landstaal
Engels

Hoofdstad
Brisbane

Regeringsvorm
In de federale grondwettelijke 
staat Australië heeft deelstaat 
Queensland een eigen parlement 
en regering.

Staatshoofd
Gouverneur Paul de Jersey, de 

vertegenwoordiger van koningin 
Elisabeth II.

Regeringsleider
Campbell Newman (Liberal National)

Religie
Gemengd, katholiek, protestants en 
niet-gelovig.

Inwoners
4,7 miljoen

Oppervlakte
1.852.642 km²

➜ Ongeveer 800 keer 
groter dan Limburg

Wat moet ik weten over Queens-
land?

“Ga niet in de zee zwemmen zonder 
stinger suit in het kwallenseizoen van 
november tot mei.”

Wat is het cliché over Queens-
land?

“Dat er dodelijke spinnen leven, maar 
zo gevaarlijk is het niet.”

Wat kunnen ze goed?
“Iedereen is precies tradies, dat is de 
afkorting van tradesman, stielman. 
Elektriciens,  schilders en zo verdie-
nen hier ook pakken geld.”

Wat kunnen ze niet goed?
“Objectief het nieuws presenteren. Ze 
geven dikwijls hun eigen mening.”

Wat mag een Belg zeker niet 
doen in Queensland?

“Een pint bestellen. Het bier is hier 
niet te drinken.”

Hoe ‘koud’ wordt het in de 
winter?

“Rond de twaalf graden is het koudste 
dat het wordt. Pa is altijd jaloers dat 
ik het hele jaar door tomatenplantjes 
kan zaaien.”

door Guy THUWISLIMBURGER
ÉN WERELDBURGER

Op je foto’s ziet het er tropisch 
uit. Hier is het eerder fris, hoe 
warm is het daar nu?

“Ik begin al medelijden te krijgen. 
(lacht) Hier is het hartje zomer. 
Vandaag is het 31 graden, soms 
kan het 40 graden zijn. Het is wel 
heel vochtig en plakkerig weer. Af 
en toe vallen er felle stortbuien.”

Is het niet vreemd om de kerst-
dagen in zo’n zwoel klimaat door 
te brengen?

“We vieren kerst aan het zwembad. 
Er staan wel kerstbomen, maar het 
is inderdaad geen typische kerst-
sfeer. Twee jaar geleden ben ik nog 
afgekomen om Kerstmis in België 
te vieren, maar het was toen mie-
zerig en koud. Ik heb dan beslist 
dat nooit meer te doen.”

Hoe vieren de Australiërs 
Kerstmis?

“Er komen een heel grote kal-
koen en een beenham op tafel. 
Dat gebeurt bij elke familie niet 
op kerstavond, maar op de 25ste 
december zelf. Alle kindjes geloven 
in de kerstman en krijgen kleine 
pakjes in een grote kous, de Christ-
mas stockings. Na het eten en de 
cadeautjes blijft iedereen rond het 
zwembad hangen.”

Beschrijf je woonplaats Tallebud-
gera Valley eens.

“Tallebudgera betekent veel vis 
gevangen in de taal van de abo-
riginals. Het is eigenlijk een heel 
lange weg van 20 kilometer die 
begint aan de kust en eindigt in 

een tropisch regenwoud, de bush 
of outback. Links en rechts van de 
weg liggen doodlopende straatjes 
waar mensen wonen. De weg komt 
uit aan de Gold Coast Highway, 
die parallel met de zee loopt. Al 
het leven speelt zich hier aan zee 
af. Ikzelf woon tussen palm- en 
eucalyptusbomen op 15 minuutjes 
van de kust.”

Hoe verplaats je je?
“Ik wou alles met de fiets doen, 
maar daar hebben ze me ferm mee 
uitgelachen. Er zijn hier heel veel 
heuvels en nergens fietspaden.  
Openbaar vervoer is er niet, dus 
alles gebeurt met de auto.”

Waarom is alles zo sterk op de 
kust gericht?

Hoe reageerden je ouders?
“Die waren niet zo blij omdat ze 
niet wisten of het wel veilig was. 
Maar ze hebben we wel laten gaan 
en zijn nu heel blij.”

Geraak je makkelijk binnen in 
Australië?

“Niet zo makkelijk, want je moet 
eerst werk vinden. Als je hier lan-
ger dan vier jaar woont, wordt het 
wel makkelijker. Er proberen veel 
bootvluchtelingen binnen te gera-
ken vanuit Azië, maar de regering 
stuurt hen terug.”

Word je als migrant goed aan-
vaard door de bevolking?

“Dat wel. Een derde van de mensen 
hier is zelf migrant. Ergens heeft 
iedereen wel een achtergrond als 
migrant, vroeger vooral van En-
geland en Schotland. Ik voel me 
hier alleszins 100 procent thuis en 
aanvaard.”

Heb je contact met aboriginals ?
“Ze zijn niet zo geïntegreerd als 
sommigen beweren. Er is een po-
litieke beweging om hen beter te 
laten integreren, maar dat blijft 
moeilijk. Ze wonen meer naar het 
noorden en zitten vaak afgezon-
derd in groepjes.”

Is het leven betaalbaar?
“Duurder dan we gewoon zijn, 
maar het is wel goed leven. Voor-
al de prijs van alcohol schiet de 
lucht in. Er is ook wel een beetje 
een drankprobleem. Een pint op 
café kost meer dan 5 euro. In een 
paar restaurants kun je zelf je eigen 
flessen meebrengen.”

Merk je iets van het drankpro-
bleem?

“Jongeren mogen pas drinken 
vanaf hun 18de, en dan is het vaak 
alle remmen los. Er zijn veel vecht-
partijen buiten aan de clubs. Op 
Australia Day (26 januari, de nati-

Annelies met haar moeder Marina en zus Katlijn op weg naar het strand.# 
FOTO’S HBVL

“ We vieren Kerstmis 
aan het zwembad”

TALLEBUDGERA VALLEY - “Het leven is hier echt té goed. Dus ja, ik 
hoop hier te blijven als het lukt met de immigratie, al hoopt mijn bomma 
stiekem dat ik terugkom. Het ideale is de zomer in België doorbrengen en 
de rest van het jaar in Australië. Maar ik vlieg niet zo graag en de laatste 
keer dat ik in België was, heeft de reis 36 uur lang geduurd.”
De Kuringse Annelies Groeneveld vertrok in de zomer van 2010 op haar 
23ste als au pair naar Gold Coast, een stad aan de kust van Queensland, 
Australië. Nog geen twee maanden later werkte ze als grafisch ontwerp-
ster bij een bedrijf en sinds kort is ze als zelfstandige aan de slag.

os# FOTO  ?????

Alle Australiërs zijn fier op 
hun land. Daar kunnen de 
Belgen nog wat van leren

Annelies GROENEVELD

“In het binnenland, de outback, is 
er niets. De hitte is er ondraaglijk 
en het stikt van de vliegen. Tenzij 
je in de goed betalende mijnen wilt 
werken, is er in het binnenland 
niets te zoeken.”

Heb je als kind al gedroomd van  
Australië?

“Ik wou wel altijd op wereldreis 
gaan en dacht eerder aan Amerika 
om als woonplaats omdat daar een 
paar neven en nichten van me wo-
nen. Ik heb me kandidaat gesteld 
op een website voor au pairs en 
een familie uit Gold Coast heeft 
me gevonden.”

onale feestdag, nvdr) gaat iedereen 
op zijn gazon zitten om te drinken. 
Alle Australiërs zijn fier op hun 
land. Daar kunnen de Belgen nog 
wat van leren.”

Krijg je dat ginder uitgelegd, de 
Belgische politieke structuren?

“Ik ben in 2010 gekomen, tijdens 
de lange regeringsvorming, en toen 
waren ze mij aan het uitlachen. Ze 
begrijpen er helemaal niets van en 
ikzelf probeer het ook niet meer 
te begrijpen.”

Wat houdt je werk als grafisch 
ontwerpster precies in?

Annelies aan Elephant Rock, de 
olifantenrots, op 20 minuutjes 
van haar woonplaats.

 ➜Wat moet ik allemaal weten van Queensland?
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ANNELIES  
GROENEVELD 
(27 jaar)

BEROEP
Zelfstandig grafisch ontwerpster
www.anneliesdesign.com

OUDERS
Herman Groeneveld (57) en 
Marina Cornelissen (55)

GROOTOUDERS
Mieke Switten (79) en 
Louis Cornelissen (81)
Rosi Graichen (87)

OPLEIDING
Kleuter- en basisschool: SBS 
Kuringen. Middelbaar: Kindsheid 
Jesu (2 jaar) en Virga Jessecol-
lege (4 jaar) in Hasselt. Hoger: 
Master of Art & Design, graphic 
design aan de PHL (nu PXL) in 
Hasselt. 

Kent u zelf ook een  
Limburger in het 
buitenland?  
Laat het ons weten

 ➜De vervelende vragen

Annelies is grafisch 
ontwerpster in Queensland

Zijn de mannen in 
Queensland knapper dan 
de Belgische?

“Daar kan ik alleen ‘ja’ op 
antwoorden. Het is hier altijd 
mooi weer en je leeft aan het 
strand. De mannen hebben 
hier zongebleekte lokken en 
gebruinde lijven.”

Welke akelige dieren leven 
er zoal in je omgeving?

“Alle mogelijke insecten. 
Ook gevaarlijke slangen en 
spinnen, maar die zie je nooit. 
Vorige week heb ik op een 
terras van een woning nog een 
grote slang gezien, een carpet 
python van anderhalve meter. 
Maar de vrouw des huizes 
heeft die gewoon laten zitten 
omdat ze muizen vangt en 
volstrekt onschadelijk is. Meer 

naar het noorden leven er 
krokodillen en op Fraser-eiland 
dingo’s, wilde honden. Er zitten 
ook haaien in zee. Op het 
strand staat een haaienalarm, 
maar dat heb ik nog nooit 
horen afgaan.”

Waaraan ben je verslaafd?
“Tim Tam, een Australisch 
koekje met chocolade in het 
midden en errond.”

Waaraan geef je makkelijk 
geld uit?

“Aan gadgets, bijvoorbeeld 
spulletjes voor de computer 
zoals een magic mouse.”

Waaraan geef je niet graag 
geld uit?

“Aan benzine. Die is wel 
goedkoper dan in België, maar 
de afstanden zijn veel groter. Ik  
moet altijd tot aan de zee rijden 

om te gaan winkelen. Zelfs een 
slager of bakker zijn gevestigd 
in een shopping center.”

Wat was jouw meest gê-
nante moment geweest? 

“Ik ging ervan uit dat we een 
kopje thee gingen drinken 
toen mijn bazin vroeg: ‘Do 
you want to come over for 
tea?’ Tea betekent in Australië 
avondeten.”

Wanneer was je het laatst 
ontroerd?

“Toen het meisje waar ik als au 
pair voor zorgde, me uitno-
digde voor haar dansshow. Dat 
meisje is ondertussen dertien 
en nodigt me nog altijd uit.”
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Brisbane
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TALLEBUDGERA VALLEY

HASSELT AUSTRALIË
van naar

ANNELIES GROENEVELD

“Vier jaar heb ik voor een interi-
eurbedrijfje gewerkt en nu ben ik 
zelfstandige. Ik ontwerp websites 
en visitekaartjes voor klanten of 
moet advertenties opmaken. Het 
is drukker dan ik dacht.”

Wordt het nieuws in Australië 
ook beheerst door besparingen 
en werkloosheid?

“Niet echt. Er is wel sprake van om 
de pensioenleeftijd te verhogen tot 
70 jaar, wat een beetje gek is. Van 
crisis is hier weinig te merken. In 
de shopping centra loopt iedereen 
nu storm voor Kerstmis. Het is hier 
een groeiende regio. Er worden veel 

nieuwe winkels gebouwd. In 2018 
worden hier de Commonwealth 
Games georganiseerd.” 
 

Wat valt er voor toeristen te 
beleven aan de Goudkust?

“Er is heel veel natuur, de bergen 
en de zee. In de buurt liggen ook 
veel grote parken, onder meer een 
Sea-world, Warner Bros Movie-
world en Wet ‘n Wild-park. Veel 
Belgische toeristen zie je hier niet, 
wel veel Aziaten.”
“Ook veel Engelsen en Duitsers, 
vooral jongeren die op hun 18de 
een gap year nemen om rond te 
trekken aan de oostkust.”

Zou je dat aanraden aan jonge-
ren, zo’n rondreis van een jaar in 
Australië?

“Ja, omdat het je verrijkt. Als je 
niet gereisd hebt, blijf je sowieso 
achter. Alles is ook anders hier. 
Zelf vond ik het fijner op één plaats 
te blijven dan rond te trekken. Als 
je voortdurend rondtrekt, leef je 
altijd vanuit je valies.” 

Ga je veel naar zee?
“Meestal gaan we naar riviertjes 
die in de zee uitmonden. De golven 
in de zee zijn hier te hoog om te 
zwemmen. Als je naar een creek 
gaat, amper een tiental meter van 

de zee, is het veel rustiger. Ik heb 
hier zelf een paar kajaks en soms 
gaan we met de vriendinnen een 
dagje peddelen op een surfplank.”

Heb je ooit heimwee gehad?
“Niet echt. Ik had het wel ver-
wacht. Het enige moment wat 
moeilijker is, is kerstavond, dan 
denk ik aan thuis. Met de huidige 
technologie en Skype voelt het ook 
niet echt aan alsof ik zover weg 
ben. Mijn ouders en twee vrien-
dinnen zijn  hier ook al op bezoek 
geweest. Mijn ouders komen nog 
eens. Ik heb al gezegd dat ze met 
Kerstmis langs moeten komen.”

 LIMBURGERENWERELDBURGER@HBVL.BE 


