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Ons houtkacheltje drijft dapper de nachtkou naar buiten. Het 
veld is wit van de rijp. Mijn vijfjarige dochter staat voor het 
raam. Ze wijst naar de veranda waar koolmeesjes als acrobaten 
aan de pindaslinger bungelen - een vrolijke slinger die we met 
elkaar gemaakt hebben en samen met de sfeerlichtjes aan het dak 
van de veranda hebben opgehangen. De laatste bladeren van de 
wilg voor ons huis zijn weggeblazen door de wind. De natuur 
gaat in winterslaap. En ook wij trekken steeds meer naar binnen.  

Wacht maar tot het winter is, waarschuwden mensen 
onheilspellend toen we in de zomer van 2017 in ons Tiny House 
trokken. We zouden tegen de muren opvliegen. Het is inmiddels 
de derde winter op deze plek en we vliegen vooral naar buiten. 
Ook in de winter nodigt het kleine huis met de veranda uit 
tot buitenleven. We volgen ons weekprogramma van school, 
werk en kinderopvang. We bezoeken familie, vrienden of een 
speeltuin. Dan is het heerlijk thuiskomen op onze stek, tussen  
de acht andere Tiny Houses die in een cirkel rond het veld staan.

De dagen dat we echt de hele dag binnen zijn, omdat het weer 
te bar is en er niets op het programma staat, zijn op één hand 
te tellen. Het zijn er zó weinig, dat we juist genieten van zo’n 
binnendag: het kacheltje brandt en de muziek staat aan, de 
kinderen spelen op de vloer met duplo of playmobil of we  
maken zandkoekjes aan de houten tafel. 

Natuurlijk voelt de winter anders dan de zomer, waarin de 
zon pas laat onder gaat en we binnenshuis alleen maar slapen. 
Wanneer we kampvuren maken, de kinderen eindeloos door 
het veld struinen en we spontaan samen met de buren eten aan 
lange picknicktafels. In de winter kan wonen in een Tiny House 
best pittig zijn. Bij het verlaten van ons warme bed om de kleine 
kachel op te stoken, is de kou soms moeilijk te trotseren. En 
het veld dat bij hevige regenval verandert in een moeras, is een 
landschap dat alleen mijn driejarige zoon kan waarderen. 
 
Straks bouwen de koolmeesjes weer hun nesten in de wilg.  
Dan zal de wind de wilde bloemen zaaien en wordt het veld nog 
kleurrijker dan de jaren ervoor. Tot die tijd geniet ik van het 
overzichtelijke leven in ons zelfgebouwde droomhuis. Met alles 
wat ik nodig en lief heb binnen handbereik.
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