
GERJANNE (41)
Thuis: relatie met 

Bram (37), moeder van 
Faye (11) en Lincy (9)

Werk: medewerker 
klantenservice

Hobby’s: uitgaan, 
fi lms kijken, koken

DRIESJE (54)
Thuis: samenwonend met Jan (53), 
moeder van Dennis (33), Sander 
en Michel (29) en Alex (19), 
bonusmoeder van Manon (18) en 
Erian (16) en oma van Fayen (3)
Werk: assistent-bedrijfsleider
Hobby’s: uitgaan, lezen

De eerste keer dat ik haar zag, 
dacht ik...
Gerjanne: “… wat een gezellige, 
sociale vrouw.”
Driesje: “Ja, dat had ik ook. Ik dacht: 
die moet ik hebben!”
Gerjanne: “Het was in 2010. Via 
een Facebookpagina van onze 
woonplaats had ik gereageerd op 
een oproep van Driesje dat ze hulp 

‘Zij sleepte me 
door mijn scheiding heen’

Raken jij en je beste vriendin ook nooit uitgepraat? Deze 
week vertellen Gerjanne (41) en Driesje (54) over hun 
bijzondere vriendschap en hoe ze ooit begonnen 
als werknemer en werkgever.

in de huishouding zocht. Op haar 
pro� elfoto kwam ze heel vriendelijk 
op me over en dat was ze in het 
echt ook.”
Driesje: “We hadden meteen 
een goede klik.”
Gerjanne: “Toch ging ik er niet 
direct vanuit dat we ook beste 
vriendinnen zouden worden. 
Ik bedoel: we schelen dertien 
jaar en ik kwam natuurlijk voor 
haar werken.”
Driesje: “Maar binnen een paar 
maanden spraken we ook privé af. 
Dat begon met een verjaardag en 
af en toe wat drinken met elkaar. 
Al snel gingen we wekelijks allerlei 
leuke dingen doen, samen.”

Tóén wist ik: op jou kan ik bouwen
Gerjanne: “Toen ik twee jaar geleden 
ging scheiden, was Driesje echt een 
heel grote steun voor mij. Ik had 
de breuk met mijn man niet zien 
aankomen, het was een ontzettend 

zware periode voor mij. Maar 
Driesje sleepte me erdoorheen. 
Vooral tijdens de eerste weekenden 
dat ik mijn kinderen moest missen 
als ze naar hun vader gingen. Dan 
bleef Driesje bij me slapen, zodat 
ik niet alleen was. En ze nam me 
regelmatig mee uit.”
Driesje: “Omdat ik zelf ook een 
scheiding heb meegemaakt, wist ik 
hoe belangrijk het is als iemand er 
in die periode voor je is. Ik moest 
destijds net als zij een weg vinden 
in mijn nieuwe leven.”
Gerjanne: “Wat ik zo mooi vind aan 
Driesje, is dat zij altijd zegt hoe ze 
over iets denkt, maar dat ze mij 
nooit zal zeggen hoe ik iets moet 
doen. Doordat ze dertien jaar ouder 
is, hee�  ze natuurlijk iets meer 
levenservaring, maar het is niet zo 
dat ze dingen opdringt.”
Driesje: “Absoluut niet. We laten 
elkaar altijd in elkaars waarde, dat 
maakt onze vriendschap zo mooi.”

Hartsvriendinnen

Avondje stappen 
in 2021.
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Afgelopen
Oud en Nieuw.

Sweet memories
Driesje: “Aan de wedstrijden 
‘kroeg draaien’ hebben we 
de mooiste herinneringen.”
Gerjanne: “In 2018 zag Driesje 
op Facebook dat een kroeg, waar 
we eigenlijk nooit kwamen, een 
wedstrijd organiseerde waarbij 
vier koppels één avond de kroeg 
mochten draaien. Degenen die dan 
de meeste drankjes verkochten, 
wonnen 500 euro en de troostprijs 
was een simpele leverworst. 
‘Lachen’, zeiden wij tegen elkaar, 
we gingen voor de leverworst.”
Driesje: “Maar we wonnen 
de hoofdprijs!”
Gerjanne: “We hadden de avond 
van ons leven. Het jaar daarop 
deden we nog een keer mee en toen 
werden we tweede.”
Driesje: “We hebben het er nog 
vaak over. We waren zo’n goed 
team samen.”

Op onze bucketlist...
Gerjanne: “Het is er nog nooit van 
gekomen, maar we zouden heel 
graag samen een keer weg willen.”
Driesje: “Lekker een weekendje 
weg. Dan pakken we de kaart van 
Nederland en prikken we met onze 
ogen dicht een plek.”
Gerjanne: “Het maakt dan niet uit 
waar het is. Juist die verrassing lijkt 
ons leuk.”
Driesje: “En we hebben het altijd 
leuk met elkaar, waar we ook zijn.”
Gerjanne: “Samen op vakantie 
gaan is trouwens niet handig voor 
mij. Ik heb natuurlijk nog jonge 
kinderen, dus als ik op vakantie ga, 
dan doe ik dat met hen.”
Driesje: “Snap ik uiteraard, mijn 
kinderen zijn ook jong geweest.”

We zien elkaar...
Gerjanne: “Iets minder vaak 
dan we zouden willen. Ik denk 
een paar keer per maand.”

‘We hebben het altijd 
leuk met elkaar, 

waar we ook zijn’

TE
KS

T:
 R

EN
ÉE

 B
RO

U
W

ER
. F

O
TO

’S
: P

R
IV

ÉB
EZ

IT
.

Driesje: “Momenteel hebben we 
het allebei druk met werk, maar 
we bellen wel regelmatig.”
Gerjanne: “En als we afspreken, 
maken we echt tijd voor elkaar. 
Dan gaan we gezellig ergens eten 
of we praten thuis bij – aan één stuk 
door, welteverstaan.”
Driesje: “Ja, dan hebben we wel een 
paar uur nodig. Maar of we elkaar 
nou elke dag of één keer maand 
zien: zodra we samen zijn, lijkt 
het alsof we niet van elkaar zijn 
weggeweest. Tussen ons gaat alles 
zo vanzelfsprekend. Gerjanne is 
voor mij meer dan een vriendin. 
Ze is echt mijn familie en bij haar 
voel ik me thuis.”
Gerjanne: “Dat heb ik nou ook 
bij Driesje!” 

2021: een 
gezellige 
bingoavond.

Ja of nee
Samenwonen?
Gerjanne: “Ik zeg weleens dat we 

later als bejaarden ooit gaan samen-

wonen. Zou hartstikke goed gaan.”

Samen een tattoo?
Driesje: “Ja, dat willen we graag. 

Gerjanne heeft er al één en iets 

van ons samen lijkt ons mooi. 

Maar we zijn er nog niet over uit 

wat we dan willen.”

Meer met elkaar bespreken 
dan met de partners?
Gerjanne: “Zeker. En, ook handig: 

met elkaar praten we óver 

onze partners – dat doen alle 

vriendinnen toch?”

MET JE 
VRIENDIN IN 
VRIENDIN?

Willen jullie mee doen? 

Op Vriendin.nl zoek je 

op ‘hartsvriendinnen’, daar 

vind je het formulier 

waarmee je je kunt 

opgeven.

De wedstrijd ‘bar draaien’ in 2018 gewonnen!
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