
GiovannaFusina

Raken jij en je beste vriendin ook nooit uitgepraat? Deze week vertellen 
Fusina (57) en Giovanna (50) over hun bijzondere vriendschap. Die begon 
op straat en inmiddels beleven ze samen veel avonturen.

De eerste keer dat ik haar 
ontmoette, dacht ik…
Giovanna: “… wat een mooie 
vrouw!”
Fusina: “Ik vond Giovanna vooral 
heel sprankelend. We ontmoetten 
elkaar drie jaar geleden op straat, 
voor mijn huis aan de Amstel in 
Amsterdam. Op een dag stond 
Giovanna daar een rondleiding te 
geven aan Australische toeristen. 
Het bleken Michelinsterrenchefs 
te zijn. Omdat ik zelf graag kook – 
ik promoot de Nederlandse keuken 
aan reizigers over de hele wereld – 
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vond ik dat wel interessant. 
Zo raakten we aan de praat en voor 
ik het wist, stond een van de chefs 
dezelfde dag nog bij mij thuis 
pannekoeken te bakken.”
Giovanna: “Dat was echt heel leuk. 
Ik vond Fusina direct heel open 
en enthousiast, dus we wisselden 
contactgegevens uit en spraken een 
week daarna af voor ko�  e.”
Fusina: “Eigenlijk ging het toen 
allemaal vanzelf.”
Giovanna: “Ik woon vlakbij, dus al 
snel zagen we elkaar bijna elke dag. 
Alsof we elkaar al jaren kenden.”

Tóén wist ik: op jou kan ik bouwen
Giovanna: “Toen corona uitbrak. 
Ik kom uit Italië en was net met 
mijn vriend naar Amsterdam 
verhuisd voor zijn werk. Mijn 
moeder woont in Italië en toen daar 
zo’n he� ige corona-uitbraak was, 
maakte ik me grote zorgen om haar. 
Vanwege de risico’s kon ik niet even 
naar haar toe, dus ik voelde me 
machteloos. Gelukkig kon ik altijd 
bij Fusina terecht.”
Fusina: “Natuurlijk, ik had erg met 
Giovanna te doen.”
Giovanna: “Ze steunde me waar ze 

‘Ons motto? Elke dag 
is prosecco-dag!’

FUSINA (57)
Thuis: single
Werk: pr-expert
Hobby’s: koken, reizen, 
eropuit gaan

GIOVANNA (50)
Thuis: woont samen met Davide, 

is moeder van Leonardo (23)
Werk: historisch tour guide in Amsterdam

Hobby’s: reizen, koken, sporten

Even schuilen en opwarmen op Schiermonnikoog.
Op ontdekkingstocht in het NDSM-
gebied in Amsterdam, vorig jaar.

56  VRIENDIN



Giovanna: “Dat zeker, we hebben 
nog best gelachen tijdens onze 
wandelingen door de lege straten.”
Fusina: “Maar we gaan daar 
nooit meer heen. Niet voor 
herhaling vatbaar.”

Ons motto
Fusina: “Elke dag is prosecco-dag!”
Giovanna: “Precies! Daar zijn we 
dol op.”
Fusina: “Wij zeggen vaak: er is altijd 
een reden om prosecco te drinken. 
Daarom trekken we regelmatig 
samen een � es open.” 

kon en nam me zelfs een keer mee 
naar haar eigen moeder. Dat was zo 
� jn. Ik miste mijn moeder enorm, 
dus ik vond het heel leuk om even 
bij Fusina’s moeder te zijn. Ze sprak 
zelfs een beetje Italiaans met mij.”
Fusina: “Mijn moeder ging vroeger 
vaak op vakantie naar Italië, dus zo 
had ze de taal een beetje opgepikt. 
Ik spreek ook wel een beetje 
Italiaans, maar we spreken over 
het algemeen Engels met elkaar.”

Hierin lijken we op elkaar
Fusina: “We houden allebei van 
lekker koken en eten. Giovanna 
kookt zelfs twee keer per dag.”
Giovanna: “Dat komt door mijn 
Italiaanse roots. Dat ben ik gewend.”
Fusina: “Ze kan heerlijk koken, dus 
ik schuif regelmatig bij haar aan.”
Giovanna: “En ik bij haar. Ze leert 

me Nederlandse gerechten maken. 
Ik kook overigens van alles, niet 
alleen Italiaans. Ik vind het leuk 
om nieuwe dingen uit te proberen.”
Fusina: “Op kookgebied hebben we 
nog iets op onze bucketlist staan…”
Giovanna: “Ja, Indiase en Afrikaanse 
kookles. We zijn enorme fan van die
keukens, het lijkt ons geweldig als 
we zelf ook Indiaas en Afrikaans 
kunnen koken.”

En hierin verschillen we juist
Giovanna: “Ik denk dat Fusina wat 
directer kan zijn dan ik. Als zij iets 

vindt, zegt ze het gewoon. Ik ben 
dat niet echt gewend, maar ik hou 
er wel van. Typisch Nederlands.”
Fusina: “Een ander verschil is dat 
Giovanna meer van de Nederlandse 
geschiedenis en cultuur weet dan 
ik. Dan lopen we samen door 
Amsterdam en dan begint ze 
opeens een heel interessant verhaal 
over een gebouw waar we langs 
lopen. Zo leuk altijd!”

Sweet memories
Giovanna: “Hoewel Fusina tijdens 
de lockdowns redelijk kon door-
werken, had ik bijna geen werk 
meer. Daarom gingen we, zodra het 
kon, er samen op uit.”
Fusina: “Dan bezochten we leuke 
dorpjes waar we nog nooit waren 
geweest. Of we gingen een weekend 
naar Schiermonnikoog.”

Giovanna: “Het regende daar 
continu, maar dat maakte ons 
niet uit. We vermaakten ons wel.”
Fusina: “We noemen onszelf 
‘� elma and Louise’, omdat we 
vaak samen op avontuur gaan.”

Eens maar nooit weer
Fusina: “Onze trip naar Kleve, een 
klein Duits dorpje.”
Giovanna: “Alles was dicht en er 
was niks te doen.”
Fusina: “Zaten we dan. Ondanks 
alles wisten we het toch gezellig te 
maken samen.” TE
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‘Ze leert me 
Nederlandse 
gerechten maken’

2021: een bezoek aan het Dordrechts Museum.

Ja of nee
Ruzies? Die hebben we niet
Giovanna: “Inderdaad, waarom 
zouden we?”

Samenwonen? Geen probleem!
Giovanna: “Mwah… niks voor 
mij. Ik vind samenwonen met 
een man soms al lastig, ik heb 
echt mijn eigen ruimte nodig.”

Een gezamenlijke tatoeage 
nemen? Leuk!
Fusina: “Ha! Ik weet niet of dat 
echt wat voor ons is, maar als 
we er een nemen, dan een tattoo 
van prosecco. En ‘� elma & 
Louise’ erbij!” 
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