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geen buitenlandse gasten meer. 
Niet dat de politie dat contro-
leert. Ik heb alleszins nog nooit 
agenten over de vloer gehad.’ 

 BESMETTE PROSTITUEES 
  Patrick Cocquyt  (61) gaf 

zeven jaar geleden zĳ n bak-
kersjob in België op om in het 
noorden van Thailand leer-
kracht Engels te worden. 
Momenteel geeft hĳ  online les.  

 ‘Wat ben ik blĳ  dat ik nu hier 

ben en niet in België’, glim-
lacht Patrick, die al in ons land 
trouwde met een Thai. ‘Nor-
maal was ik in april naar 
België teruggevlogen voor een 
korte vakantie, maar die heb ik 
geannuleerd. De strenge maat-
regelen in Thailand werden pas 
gelost toen het aantal besmet-
tingen weer op nul stond. Dat 

horeca is weer open, net als 
kappers en andere contactbe-
roepen. Ik ben directeur van 
een cultureel centrum. In het 
begin werd dat gesloten, twee 
van onze zesendertig perso-
neelsleden zĳ n nog steeds 
technisch werkloos. Maar 
sinds oktober mogen er weer 
voorstellingen worden gege-
ven met een capaciteit van 
60%. Da’s leefbaar. Al kunnen 
bands uit het oosten van Aus-
tralië niet naar hier reizen.’ 

 2.000 BESMETTINGEN 
PER DAG 

 Geen enkel continent werd 
zo zwaar getro� en door corona 
als Zuid-Amerika. In  Peru  kon 
Inca-monument Machu Picchu 
pas enkele weken geleden weer 
openen, maar het aantal bezoe-
kers blĳ ft er beperkt. Da’s een 
groot probleem voor reisbureau 
South America Planet van  Dirk 
Joris  (53). 

 Na een wereldreis door 36 
landen bleef Dirk twintig jaar 
geleden hangen in Peru, in zĳ n 
ogen het mooiste land ter we-
reld. Hĳ  vond er een partner en 
heeft twee jonge kinderen. 
‘Peru werd vooral in het begin 
heel zwaar getro� en’, zegt 

hebben jullie in België nagela-
ten. Sinds juli hebben wĳ  weer 
een min of meer normaal leven, 
al was er in december even 
paniek omdat besmette prosti-
tuees uit Myanmar illegaal de 
grens overstaken. Ook waren er 
problemen op een vismarkt in 
Bangkok.’ 

 Patrick kan echter onge-
stoord naar de kapper gaan en 
feesten in grote groep. ‘Er was 
met Nieuwjaar zelfs vuurwerk.’ 

 TECHNISCH WERKLOOS 
  Marc Missiaen  (50) werkte in 

België voor concertorganisator 
Live Nation en woont al vĳ f-
tien jaar met zĳ n vrouw Valerie 
en dochter Amy in de buurt van 
Perth, de hoofdstad van deel-
staat  West-Australië .  

 ‘Ik ben hier komen wonen 

voor het weer en de natuur’, 
glimlacht Marc. ‘Op dit eigen-
ste ogenblik zomert het hier 
volop, ik loop hier thuis rond in 
zwembroek.’ 

 In tegenstelling tot andere 
delen van het land doet 
West-Australië het erg goed. 
‘In onze gemeente is er al we-
ken geen besmetting meer’, 
zegt Marc. ‘Het is zowat de 
veiligste plek van Australië. 
Aanvankelĳ k waren de regels 
heel strikt. De grenzen gingen 
dicht en zelfs cruiseschepen 
mochten niet meer aanmeren.’ 

 Na die eerste fase werden de 
regels langzaamaan gelost. 
‘We konden min of meer nor-
maal Kerstmis vieren. De 

BELGEN IN 
HET BUITENLAND

MARC MISSIAEN
‘Hier in West-

Australië mogen er 
weer culturele 
voorstellingen 

doorgaan met een 
zaalcapaciteit van 
60%. Da’s lee� aar’ 

 Reisleider Dirk Joris poseert 
voor het wondermooie 
Andes-gebergte in Peru. 

 Marc en Valerie Missiaen in een coronavrij West-Australië. 

 Patrick Cocquyt (links) vindt België 
laks in vergelijking met Thailand. 

Peru

Australië
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