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‘We willen de wereld ontdekken’

Gwen van Loon 

Shashi Baidjoe en Rohini 
Patandin zijn allebei zelf-
standig ondernemer en 
hebben twee jonge kinde-
ren. ‘Het leven draait niet 
alleen om geld verdienen. 
Het liefst zijn we op reis.’

Ze hebben Surinaamse wortels, al is Shashi 
(37) in Nederland geboren en opgegroeid. 
Rohini (35) kwam naar Nederland om te 
 studeren. Al na een paar maanden troffen 
ze elkaar op de Erasmus Universiteit. 
Rohini’s oudste zus helpt regelmatig met 
de zorg voor de kinderen. Twee keer per 
jaar logeert haar moeder bij hen. ‘Dan gaat 
ze er ’s nachts uit voor onze jongste en vindt 
ze het prima als wij ’s avonds nog laat op 
pad gaan en ongestoord doorslapen. Heer-
lijk’, verzucht Rohini.

Ook de ouders van Shashi steken graag 
een helpende hand toe, al is de wekelijkse 
oppasklus hun nu fysiek te zwaar. ‘Maar de 
kinderen hebben pas nog wel een weekend 
bij hen gelogeerd, zodat wij met z’n twee-
en een weekend naar Florence konden.’ 
Shashi: ‘Bij de hectiek van ons leven past 
een flexibele oppas aan huis. Die komt 

nu tweeënhalve dag in de week. De kinde-
ren gaan ook één dag naar de crèche om 
te  leren met andere kinderen te spelen.’

Rohini: ‘Op dagen dat ik niet vroeg thuis 
kan zijn, helpt mijn zus de oppas vanaf 
17.00 uur. Soms kookt zij voor ons alle-
maal. Ik ben er meestal rond 18.30 uur, 
Shashi rond 19.00 uur. Dan eten we  samen, 
doen we zelf de kinderen in bad en bren-
gen ze naar bed.’

Bureau in de kinderkamerBureau in de kinderkamer
Shashi: ‘We hebben een druk leven, maar 
het gaat ons niet alleen om geld verdienen 
en in een groot huis wonen.’

Rohini: ‘Al zijn we aan het kijken naar 
een ruimer huis; we barsten hier bijna uit.’

Shashi: ‘Boven aan onze wensenlijst 
staat een kantoor aan huis.’

Rohini: ‘Nu staat mijn bureau tijdelijk in 
een kinderkamer en kan ik daar werken als 
onze dochter slaapt. Niet ideaal.’ 

Shashi: ‘Tegelijkertijd twijfelen we. Is dit 
een handig moment? Als Arya Vir ander-
half is, willen we eigenlijk graag weer op 
pad. Misschien kunnen we wel een jaar in 
het buitenland wonen en werken.’

Rohini: ‘We zijn met Sappho al veel op 
reis geweest.’

Reisvirus verdwijnt nietReisvirus verdwijnt niet
Rohini: ‘We hebben allebei een lijstje van 
landen waar we graag heen willen. Als 
 arbeidsrechtadvocaat zou ik kunnen wer-
ken op Aruba. Maar Argentinië en Panama 
trekken me ook. Ik onderzoek wat ik daar 
zou kunnen doen.’

Shashi: ‘Ik heb een paar maanden ge-

werkt in Suriname. Ondanks mijn Hol-
landse achtergrond werd ik opgenomen 
als een van hen. Ik zou graag naar Enge-
land, Syd ney of Canada gaan. Canada ken 
ik nog niet, maar de natuur trekt me.’

Rohini: ‘In 2008 zijn we vijf maanden op 
wereldreis geweest. Ik had mijn praktijk 
ondergebracht bij een advocatenkantoor 
in Dordrecht, waar ik nog steeds freelance 
aan verbonden ben. Shashi had zijn baan 
opgezegd.’

Shashi: ‘Al in onze studententijd trokken 
we er zo veel mogelijk op uit.’

Rohini: ‘We dachten dat ons reisvirus 
daarmee zou verdwijnen, maar het tegen-
overgestelde is waar.’

Shashi: ‘Reizen staat voor vrijheid, genie-
ten van het moment en een lager tempo. 
We willen de wereld ontdekken.’

Uit de hand gelopen hobby
Shashi: ‘Toch maken we ook steeds nieuwe 
Uit de hand gelopen hobby
Shashi: ‘Toch maken we ook steeds nieuwe 
bedrijfsplannen. Naast mijn consultancy-
praktijk heb ik Parkeermatch opgezet: ei-
genaren van een parkeerplaats in drukke 
gebieden kunnen die tijdelijk verhuren. 
De website was dit najaar klaar, de actie-
lijst ook. Maar toen kwam er een leuke klus 
voorbij en kwam ik ’s avonds afgepeigerd 
thuis. Het uitwerken duurt dus nog even.’

Rohini: ‘Ik doe ook aan imagostyling, 
een uit de hand gelopen hobby. Ik denk 
als een advocaat, maar ik gedraag me lie-
ver niet zo. Omdat ik vind dat advocaten 
vaak slecht nadenken over hun presentatie 
en  imago, heb ik me erin verdiept hoe dat 
 beter zou kunnen. Tegelijk geef ik mezelf 
zo iets luchtigs bij al het zakelijke.’ 

Sterke stellen
Shashi Baidjoe (37) 
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Hoe doen zij het? 
Kinderen: dochter Sappho 
(2,5 jaar) en zoon Arya Vir (9 
maanden) 
Kosten thuis: € 1000 per 
maand voor schoonmaak en 
oppas

Meeste ambitie 
‘Nu Shashi, voordat we 
kinderen hadden, had ik 
meer ambitie’

Hoogste salaris? 
‘Shashi verdient nu het 
meest, maar mijn uurtarief is 
hoger’ 
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