
Met oud en nieuw kocht 
mijn moeder altijd 
oudejaarsloten van de 

Staatsloterij voor ons gezin. We 
wonnen nooit iets. Ja, soms een 
tientje of vijftig euro, maar niet 
meer dan dat. Het was gewoon 
een leuke traditie, waarbij we, 
zoals waarschijnlijk iedereen, 
altijd fantaseerden: stel dat we 
de jackpot winnen, wat gaan we 
dan doen?
Zelf wist ik het al precies. 
Ik werkte in die tijd bij een 
visboer en volgde daarnaast 
een opleiding tot lifecoach. 
Mijn doel was om ooit een heel 
succesvolle lifecoach te worden 
en daarnaast een eigen bedrijf 
te runnen dat echt zou bijdragen 
aan een betere wereld. Hoe dat 
laatste er precies uit zou komen 
te zien, wist ik nog niet, maar 
dát het ooit zou gebeuren, dat 
was voor mij wel zeker. Tijdens 
het mediteren had ik een keer 

“ een soort visioen gehad, waarin 
ik een ouderwetse fruitmachine 
zag rinkelen, met daarboven een 
teller die doorliep van acht naar 
negen naar tien miljoen. Daarom 
had ik heel sterk het gevoel 
dat ik voor mijn vijfendertigste 
miljonair zou worden. Heel gek 
natuurlijk en ik kan het ook niet 
echt uitleggen, maar ik was er 
gewoon van overtuigd.”

Groot verlies
“In 2017 overleed mijn moeder 
op negenenvijftigjarige leeftijd, 
vermoedelijk door een geklapte 
aorta. Een groot verlies, ik had 
een heel goede band met haar. 
Ongeveer een halfjaar na haar 
overlijden vierden mijn vader, 
broer en ik voor het eerst oud 
en nieuw zonder haar. Op 
oudejaarsdag kwam mijn vader 
’s middags bij mij thuis langs. Hij 
houdt wel van een borreltje en 
was al een beetje aangeschoten. 

Ooit had Tamara (37) 
tijdens het mediteren 

een visioen gezien: 
ze zou vóór haar 

vijfendertigste miljonair 
worden. En geloof het of 

niet, het kwam nog uit 
ook! Eind 2017 won ze 

tien miljoen euro bij de 
Oudejaarstrekking van 

de Staatsloterij. Onlangs 
verscheen Tamara’s 

boek Jackpot, de sleutel 
tot innerlijke rijkdom, 
over haar leven vóór 

en na die krankzinnige 
jaarwisseling.
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gaan waarmaken!’

‘Eindelijk
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Trots liet hij de staatsloten zien 
die hij voor mij, mijn broer en 
zichzelf had gekocht. Vrolijk en 
met ietwat dubbele tong had 
hij het over het winnen van de 
jackpot. Ik nam het niet echt 
serieus. Na een kort bezoek 
vertrok mijn vader weer, met 
alle loten op zak. Hij zou de 
jaarwisseling thuis vieren met 
zijn nieuwe vriendin en ik ging 
die avond met twee vriendinnen 
de stad in.
Hoewel ik alweer vierendertig 
was, was mijn visioen nog niet 
uitgekomen. Miljonair was ik nog 
steeds niet en ook mijn eigen 
bedrijf kwam nog niet echt van 
de grond. Ik had grootse plannen, 
waarvoor ik financiering zocht, 
maar wat ik ook probeerde, 
niks lukte op de manier zoals 
ik het had ‘voorzien’. Omdat ik 
van mijn werk als lifecoach niet 
echt kon rondkomen, werkte ik 
inmiddels als manager in een E

‘Ik zag een 
ouderwetse 
fruitmachine 
rinkelen, met 
een teller die 
de tien miljoen 
aantikte’
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kledingwinkel. Had ik alles dan 
helemaal verkeerd gezien?”

In shock
“Die nacht belde ik mijn vader 
rond één uur om hem gelukkig 
nieuwjaar te wensen. Opnieuw 
riep hij iets over het winnen van 
de jackpot. Het was echt waar, 
riep hij. Natuurlijk geloofde ik 
het niet. Hij was er in de loop 
van de avond niet nuchterder op 
geworden en maakte wel vaker 
van dit soort geintjes. Maar niet 
veel later belde mijn broer me 
huilend op. ‘Het is echt waar!’ 
zei hij. ‘Je bent multimiljonair!’ 
Mijn eerste reactie was: nee, dit 
wil ik niet, ik wil liever mijn 
moeder terug. Beduusd en in 
shock vroeg ik of de vriendin 
van mijn broer me kon komen 
ophalen, want ik wilde het lot 
met eigen ogen zien.
‘Ik moet even naar mijn vader 
toe,’ zei ik huilend tegen mijn 
vriendinnen. We waren nog 
thuis en stonden eigenlijk op het 
punt om naar de stad te gaan. 
‘Volgens mij heb ik zojuist de 
loterij gewonnen. Willen jullie 
even mee?’ 
Toen ik even later het lot met 

eigen ogen bekeek en de cijfers 
vergeleek met het winnende 
lotnummer op de website 
van de Staatsloterij, besefte 
ik het pas écht. Ik voelde het 
meteen: dit had ik aan mijn 
moeder te danken. Zij had 

hiervoor gezorgd. Vervolgens 
schreeuwden we het allemaal 
uit van geluk. Ik was in één 
klap multimiljonair geworden. 
Ongelooflijk, maar waar!
Toen we allemaal een beetje 
van de schrik waren bekomen, 
gingen we ieder weer onze eigen 
weg. Dat was echt zo raar. Ik 

was zojuist miljonair geworden, 
maar we gingen gewoon verder 
waar we waren gebleven. Lekker 
feesten in de stad. Stond ik daar 
te dansen in een café, terwijl ik 
alleen maar kon denken: ik ben 
miljonair! Toch hebben we het 

die avond niet al te bont gemaakt. 
We hebben geen dure flessen 
champagne of zo besteld. Eerst 
maar eens dat lot verzilveren, 
dacht ik. Daarna zou ik wel 
verder zien.” 

Nulletjes
“Het winnende lot werd in een 
kluis gelegd, want zolang je het 
lot niet officieel hebt ingeleverd, 
is de prijs nog niet verzilverd. 
Vervolgens begon het wachten, 
tot we eindelijk op 2 januari 
de Staatsloterij konden bellen 
om een afspraak te maken. 
Dat kon niet eerder, omdat 
het hoofdkantoor op 1 januari 
gesloten was. Op woensdag 3 
januari konden we terecht. Het 
was zo spannend om daar met 
het lot naartoe te rijden. Stel dat 
er iets mee zou gebeuren? Pas als 
het echt was geïnd, kon het geld 
worden uitbetaald… 
Tot mijn grote opluchting ging 
alles goed. We werden door een 
notaris ontvangen met een mooie 
bos bloemen en mochten met 

‘Mijn eerste reactie was: nee, ik 
wil geen multimiljonair zijn, ik 
wil liever mijn moeder terug’
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het winnende lot op de foto. 
Daarna moesten er nog wat 
dingen ondertekend worden en 
na ongeveer een uur stonden we 
weer buiten.
En dan zie je ineens dat 
gigantische bedrag op je 
rekening staan. Maar toen 
ik naar al die nulletjes keek, 

voelde het eigenlijk helemaal 
niet raar. Sterker nog: opeens 
viel alles op zijn plek. Mijn 
visioen was uitgekomen. Nu kon 
ik al mijn dromen eindelijk ook 
gaan waarmaken. 
Meteen op 1 januari had ik mijn 
baas bij de kledingwinkel al 
gebeld met de mededeling dat ik 
iets met haar wilde bespreken. 
‘Je hebt toch niet de loterij 
gewonnen, hè?’ vroeg ze nog 
als grapje. Ik moest lachen en 
huilen tegelijk. ‘Jawel,’ zei ik. 
‘Maar ik blijf gewoon nog twee 
maanden werken, hoor. Dan heb 
jij genoeg tijd om een vervanger 
te vinden,’ voegde ik eraan toe.”

Op reis
“Na die twee maanden nam 
ik eerst zeven maanden een 
sabbatical. Vier maanden 
daarvan gebruikte ik om te 
reizen. Op en af reisde ik met 
al mijn geliefde vrienden en 
familieleden naar allerlei 
plekken over de hele wereld. 
Het was heerlijk! Tijdens een 
van die reizen kreeg ik ook een 
heel mooie ingeving: ik wilde 

een bedrijf beginnen waarmee 
ik duurzame ondernemers 
een podium kon bieden op 
verschillende gebieden. Dat 
heb ik ook daadwerkelijk 
gedaan met het online platform 
Stribe. Daarnaast heb ik zelf 
ook geïnvesteerd in duurzame 
bedrijven en fondsen. Precies 

wat ik altijd al wilde. Met mijn 
bedrijf ondersteun ik ook een 
stichting die zich inzet voor 
kansloze kinderen in Kenia. 
Zeer dankbare werkzaamheden, 
waar ik ook erg trots op ben.
Het is inmiddels alweer bijna 

drie jaar geleden dat ik de loterij 
won en ik ben heel erg gelukkig. 
Inmiddels heb ik een prille 
relatie. We kenden elkaar van 
Tinder, maar het kwam maar 
niet tot een ontmoeting. Tot we 
elkaar spontaan op een feest 
tegenkwamen. Pas na een paar 
maanden heb ik hem over mijn 
situatie verteld. Hij dacht dat ik 
gewoon goed had geboerd met 
mijn onderneming. 
Mijn nieuwe liefde is net als 
ik totaal niet materialistisch 
ingesteld en ook niet 
statusgericht, daarin matchen we 
dus heel goed met elkaar. 
Natuurlijk: geld maakt niet 
gelukkig. Maar ik heb aan mijn 
leven wél de draai kunnen 
geven die ik altijd al voor me 
had gezien. Of ik veranderd 
ben door mijn vermogen? Mijn 
vrienden zeggen gelukkig van 
niet. Als we uitgaan, splitten we 
gewoon netjes de rekening. En 
af en toe neem ik ze lekker een 
weekendje mee naar New York. 
Moet ook kunnen, toch?” L

‘Of ik veranderd ben door mijn 
vermogen? Mijn vrienden 
zeggen gelukkig van niet!’

Win Tamara’s boek!
Na het winnen van de Staatsloterij schreef 
Tamara Straatman een boek over haar 
leven: ‘Jackpot, de sleutel tot innerlijke 
rijkdom’. Daarin vertelt ze niet alleen 
hoe het was om tien miljoen te winnen, 
maar ook hoe haar leven er daarvóór 
uitzag. En dat is niet altijd even makkelijk 
geweest. Zo heeft Tamara haar jeugd als 
traumatisch ervaren en kampte ze met 
een hardnekkige depressie en andere 
chronische ziekteverschijnselen. Jackpot 
is een eerlijk, waargebeurd verhaal, 

waarmee ze anderen vooral wil inspireren. Zoals Tamara zelf zegt: 
“Rijkdom bestaat uit veel meer dan alleen het winnen van de 
jackpot!” Kijk voor meer informatie op: www.jointhestribe.com.
Mijn Geheim mag drie exemplaren van Tamara’s boek weggeven. 
Wil jij kans maken op dit boek? Mail dan o.v.v. ‘Jackpot’ naar: 
redactie@mijngeheim.nl en laat je gegevens achter. 
Meedoen kan tot dinsdag 13 oktober 2020.
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