
O ND E RNE ME R  L A RI S S A  VA N  D E R  H A A R 
O V E R  D RO ME N  E N  S E I Z O E NE N :

‘Ik geloof 
dat je als 

moeder een 
krachtig 

voorbeeld 
kunt zijn’

Reveal your dreams! Precies dát is wat Larissa van der Haar (37) 
zichzelf dagelijks vertelt en de boodschap die ze via haar bedrijf  
met andere vrouwen deelt. Ze is ondernemer, coach en moeder.  

‘In de eerste plaats ben ik er voor mijn meiden. Ik wil niet dat ze later 
zeggen dat mama iedereen coachte, maar er niet voor hen was.’

T E K S T  H I L D E  K O O I J   B E E L D  T I N E K E  S M I T H
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J e kent ze wel. Moeders op het 
schoolplein, van wie jij je afvraagt hoe 
ze het toch doen: wimpers in de krul, 
voeten gestoken in pumps, en onderwijl 

socialising met andere moeders. Larissa is 
zo’n moeder. Of, nou ja, zo klinkt het wel heel 
perfect … Wél maakt zij haar dromen waar. 

HE T  RO E R  O M
Larissa – geboren in Sri Lanka en als baby 
van zeven weken oud geadopteerd door 
Nederlandse ouders – groeit op in een boerderij 
die ook een afkickkliniek van Tot Heil des Volks 
is. Haar adoptieouders werken in deze kliniek. 
Dat God bestaat, daar raakt ze van overtuigd, 
toch kiest ze in eerste instantie niet voor een 
relatie met Hem. ‘In die tijd jaagde ik een 
carrière na in de hotelbranche. Alles veranderde 
toen ik tot geloof kwam. Ik gooide het roer 
om. Ik ging maatschappelijk werk studeren en 
met daklozen en verslaafden bij het Leger des 
Heils werken. Ook volgde ik in die periode een 
bijbelschool.’

Dan leert Larissa haar man Wouter kennen. 
Hij is een echte ondernemer die altijd bezig is 
met een nieuwe uitdaging. Een eigenschap die 
Larissa ook in haarzelf herkent. Als Wouter 
op een dag oppert om een frietzaak in hun 
woonplaats Ermelo te beginnen, denkt Larissa 
dat hij een grap maakt. Maar haar man is 
serieus en dus gaat het stel, al biddend, plannen 
maken. Ook de broer van Wouter wordt erbij 
betrokken. Larissa: ‘Ik zegde mijn baan op 
en werd onder meer verantwoordelijk voor 
het samenstellen en aansturen van het team. 
Ondertussen was Wouter avond na avond op 

ons balkon aan het testen hoe je met aardappels 
de perfecte verse friet kon bakken. Ik was zeven 
maanden zwanger van onze eerste dochter, 
toen wij de zaak openden. Weer een half jaar 
later wonnen we de AD Friettest en moesten we 
opschalen van zeven naar twintig medewerkers. 
Het was goed voor de omzet, maar dat was 
niet waarom we het werk deden. Wij creëerden 
werkgelegenheid en hadden positieve impact op 
het leven van onze medewerkers. Hierin vond 
ik mijn doel.’

‘ V I S I O N  B O A RD ’
Larissa onderneemt in die tijd veel; soms te 
veel: het aansturen van het team, coachen 
op een bijbelschool, een tweede kindje op 
komst en de eerste nog borstvoeding … Ze 
vertelt dat ze eens tot diep in de nacht met 
de boekhouding bezig was, omdat ze de 
volgende dag op vakantie gingen. ‘Voordat wij 
kinderen kregen, hebben we samen besproken 
wat voor gezin we wilden zijn. Zo willen 
wij geen hulp van een kinderopvang, maar 
de opvang oplossen met de hulp van onze 
ouders en door beiden minder te werken. 
Ook willen we investeren in hun schooltijd. 
Wouter zit op de school van de kinderen 
in de medezeggenschapsraad en ik in de 
ondernemingsraad. Heel bewust willen we 
impact hebben. Maar in die beginjaren was 
het ouderschap wennen. Ik wist niet hoe ik 
balans kon krijgen. Toen kwam Wouter op een 
dag thuis en vertelde over een boek dat hij 
had gelezen. Hierin werd het concept van een 
vision board [een canvas bord met uitgeknipte 
afbeeldingen en citaten, waarop je jouw 
dromen en doelen zichtbaar maakt] uitgelegd. 

‘Voordat wij 
kinderen 
kregen, 
hebben 
we samen 
besproken 
wat voor 
gezin we 
wilden zijn’
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‘Mijn 
dromen 

kwamen 
uit, omdat 

ik ze elke 
dag voor 

me zag’

Ik vind knutselen vreselijk, maar Wouter was 
enthousiast en zo zaten we een paar dagen later 
samen te knippen en te plakken. Ik plakte alles op 
van wat ik over twintig jaar bereikt wilde hebben. 
Niet alleen zakelijk, maar ook privé. Zo wilde ik 
voor een lange periode met ons gezin in Sri Lanka 
wonen. En ik plakte een foto van iemand die 
trainingen gaf, want ik wilde nog meer mensen 
in hun kracht zetten. We hingen onze borden 
op onze slaapkamermuur. Dan zagen wij ze elke 
ochtend als we wakker werden.’

Het duurt slechts een jaar, totdat Larissa haar 
doelen op haar bord bereikt. De reis naar Sri 
Lanka is geboekt en er draaien coachingstrajecten 
in samenwerking met andere coaches. Ze ziet 
dat het werkt en daarom wil ze er anderen 
over vertellen. Zo ontstaat in 2017 Reveal Your 
Dreams; een organisatie waarmee ze samen met 
andere deskundigen coachingstrajecten aanbiedt. 
En dat alles door een canvas bord? ‘Mijn dromen 
kwamen uit, omdat ik ze elke dag voor me zag 
en daardoor erop gefocust was. Je kunt het 
vergelijken met een kinderkledingwinkel in je 
dorp. Die winkel zit er altijd al, maar pas als je 
zwanger bent, valt het pand je op. Zo ging het 
ook met ons. Omdat we meer gefocust waren 
op onze doelen, gingen we er bijvoorbeeld voor 
bidden en actie ondernemen. Zo’n vision board is 
natuurlijk niet heilig. Ik maak zo’n bord samen 
met God door te luisteren naar wat Hij mij wil 
vertellen. God liet niet voor niets aan Abraham 
de sterrenhemel zien. Hij wilde dat Abraham elke 
avond opnieuw door de sterren herinnerd werd 
aan zijn belofte.’

Dat zo’n bord niet heilig is, wordt ook duidelijk 
in het leven van Larissa. Het gezin woont een 

jaar in Sri Lanka en bestuurt op afstand onder 
meer de frietzaak. Larissa geeft online coaching. 
Als ze in 2018 in Nederland terugkomen, 
staat er een groot Reveal Your Dreams-event 
gepland. De timing is niet goed. ‘Ik wilde dat 
mijn kinderen hun draai in Nederland konden 
vinden, mijn team wilde ik goed begeleiden en 
ondertussen was ik bang om fouten te maken. 
Mijn perfectionisme resulteerde in een burn-
out. Ik ging in therapie en liet Reveal Your 
Dreams even helemaal rusten. Ik moest leren 
om beter voor mezelf te zorgen en mijn grenzen 
aan te geven. Pas dan kon ik een zegen voor een 
ander zijn.’

S E I Z O E NE N
Het coachen staat op pauze, maar dat betekent 
niet dat Larissa stilstaat. ‘De ander in zijn kracht 
zetten, is de rode draad in mijn leven. Ik deed 
dit tijdens mijn burn-out en in de jaren erna niet 
door middel van coaching, maar nog wel door 
mijn werk in de frietzaak. En ik heb een lange 
periode minder gewerkt. Dat vond ik lastig, hoor. 
Het liefst draag ik ook zelf bij aan het geld dat 
binnenkomt, maar ik heb geleerd dat je leven 
verschillende seizoenen kent. Als moeder is 
het belangrijk om te kijken in welk seizoen je 
zit. Wees niet bang dat je kansen mist. Kijk wat 
voor jou en je gezin haalbaar is in jouw seizoen, 
zonder dat je jouw dromen blijft uitstellen tot 
je kind het huis uit gaat. Ik zoek juist naar de 
oplossing die voor iedereen goed is en betrek 
de kinderen erbij. Laatst was ik gastvrouw in 
onze kerk. De meiden wilden dat graag zien. 
Dan worden ze iets later naar de zondagsschool 
gebracht, zodat ze erbij kunnen zijn. Ik geloof 
namelijk dat je als moeder een krachtig 
voorbeeld kunt zijn.’ 
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Mama’s geven liefde zonder iets terug te 

verwachten, maar toch … 

Ik zit even op de bank mijn eigen ontbijtje te 

eten. Wij eten ’s morgens niet meer aan tafel. Met 

vijf tieners werkt het beter 

wanneer ieder zijn eigen ontbijt 

regelt, al zetten we wel alles 

klaar. Ik mijmer over alles wat 

vandaag moet gebeuren. Van 

telefoontjes met voogden, tot 

afspraken in het ziekenhuis. 

Van mailtjes aan mentoren, tot 

het verschonen van bedden, 

weekendboodschappen en een zwemafspraak met 

de jongste. Zo veel! Even mijn momentje … even op 

de bank.

‘Mama, waarom hebt u die keukenkastjes zo stom 

opgeruimd? Ik kan niets vinden!’ klinkt het vanuit de 

keuken. Ik slik, zucht, en zeg niets. Een minuut later 

hoor ik de beschuitbus op de keukenvloer vallen. 

Ik hoor een lelijk woord, maar zeg niets, nog niet. 

Dan klinkt het: ‘Waarom zit u daar maar niets te 

doen op de bank de hele dag? Kunt u niet gewoon 

even helpen?!’ En dan zeg ik toch iets. Ik schiet uit 

mijn slof, spring overeind, zet het geluid van een 

prachtig aanbiddingslied dat ik aan heb staan, uit, 

omdat het niet meer strookt met de gevoelens van 

frustratie in mij, en storm naar de keuken. ‘Hoe 

bedoel je? Op de bank? Mag mama ook eens …’ Ik 

bespaar jullie mijn tirade.

Als de kids naar school zijn, huil ik. Waarom ben 

ik zo uit mijn plaat gegaan? Mama wil ook eens … 

waardering, besef ik. Wanneer 

ik Spotify op mijn telefoon 

weer aanzet, klinkt het: ‘In U 

alleen, kunnen wij vallen en weer 

opstaan. Door U alleen zijn wij 

sterk!’ Dank U, Jezus! In U mag ik 

zijn wie ik ben. U houdt van mij. 

U leeft in mij. U geeft kracht.

Koester je, lieve mama, iedere dag, in de vreugde 

in God. Jouw identiteit ligt niet in de waardering 

van de mensjes voor wie je elke dag met liefde 

door het vuur gaat. Ze ligt in God; je Schepper, 

Opdrachtgever, Rots, en Kracht. Hij heeft je lief. 

Meer dan lief. 

Nieske Selles is getrouwd met 

Allard en (pleeg)moeder van 

5 kinderen in de leeftijd van 

10 tot 19 jaar. Daarnaast mag 

ze schrijven en spreken voor 

verschillende doelgroepen. 

Zie voor meer informatie 

nieskeselles.nl 

Waardering

‘Ik hoor een 
lelijk woord, 

maar zeg 
niets’

‘Sinds een paar maanden zit ik weer in een 
nieuw seizoen. De frietzaak hebben we 
verkocht. Het concept staat , en nu mogen 
anderen verder bouwen. Daarnaast zitten 
mijn meiden beiden op school. Ik ben gaan 
bidden, weer een bord gaan maken, en ja, 
steeds komt Reveal Your Dreams terug. 
Het is tijd voor de herlancering van mijn 
bedrijf. Dit voorjaar gaat het gebeuren, 
maar ik laat me niet opjutten. Ik doe het op 
de manier die voor mij werkt. Daarom ga 
ik bijvoorbeeld ’s morgens eerst mijn dag 
plannen. Ik kies voor tijd met God en ik ga 

sporten. Ook werk ik geen veertig uur per 
week, want ik vind het fijn als de kinderen op 
de woensdag- en vrijdagmiddag vriendinnen 
mee naar huis kunnen nemen en ik tijd heb 
om pannenkoeken voor ze te bakken. Dat 
betekent ook dat ik een schoonmaker heb in 
tijden dat ik veel werk, soms wel acht uur per 
week. Die tijd hoef ik niet aan het huishouden 
te besteden en kan ik werken of leuke dingen 
doen met mijn meiden.’

Larissa sluit af: ‘Mijn belangrijkste regel is 
dat de kinderen geen “last” hebben van mijn 
ondernemingen. Soms betekent dit dat ze mij 
letterlijk een halt toeroepen. Laatst gebeurde 
dat door de jongste. Een van ons brengt haar 
elke week naar zwemles, maar sinds een tijdje 
deed eens per maand iemand anders dat. 
Dat vond ze niet leuk , en dus hebben wij ons 
schema omgegooid. We zijn niet meer tegelijk 
weg in het weekend , en daardoor kan een van 
ons met haar mee. Het betekent niet dat ik 
altijd alles kan omgooien, maar ik probeer wel 
echt naar mijn meiden te luisteren.’

‘Als moeder is het 
belangrijk om te kijken in 

welk seizoen je zit’

Dit was mijn laatste column voor Sestra mama. Met veel plezier heb ik geschreven voor dit prachtige blad. 

Nu is het tijd voor andere dingen. Ik wens alle lezers Gods zegen en zijn vreugde toe! 
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