
Zwieren boven 
de afgrond
Hoe gaat het met de yogakerk  
van Isolde Zandee in Weesp?

Het lukte Isolde en partner Herman om hun geweldige droomproject 
rond te krijgen: de prachtige yogakerk in Weesp. Dit met bakken 

enthousiasme, energie en veel vriendensteun van yogi’s en bewoners 
in Weesp. Maar toen brak corona uit. En daarna weer tegenslag. Wat 

doe je dan als idealistische energieke yoga-ondernemer, zwevend 
boven de afgrond van een mogelijk faillissement?

Tekst Marciel Witteman | Foto’s Harold Pereira & Bas Gijsselhart

Hoe ging het na de opening? 
‘Na de opening was het pionieren! We moesten open 

omdat we uit onze vorige locatie weg moesten. We 

waren de enigen die open waren in een heel grote 

kerk die nog verder volledig in de bouw was, midden 

in de winter. De raamkozijnen waren verkeerd 

geleverd dus het tochtte, de vloerverwarming moest 

nog ingeregeld en het werd nog niet lekker warm, 

overdag had je bouwgeluiden, de verlichting was 

nog niet prettig en het bouwstof hielden we met 

moeite buiten de studio. Een prachtige studio, maar 

op dat moment alles behalve comfortabel. Alle lessen 

waren vol want iedereen wilde die kerk zien en 

boekte proeflessen. Kortom, dit was niet de start 

die we voor ogen hadden. Leerlingen stopten en 

kwamen liever terug als we klaar waren.’

En wat toen vlak daarna de eerste 
lockdown kwam?
‘De eerste lockdown was een gekkenhuis. We doken 

meteen achter de camera om online te gaan. We zijn 

bevriend met Esther Ekhart dus waren we al wel 
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‘ Je moet  
houden  
van je 

problemen’
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‘Online wilde ik superkwaliteit omdat het via zo’n 

schermpje echt belangrijk is dat beeld en geluid 

goed zijn om zo ontspannen mogelijk les te kunnen 

volgen. Ook voorzag ik dat online nooit meer zou 

verdwijnen. En dat low budget… Iedere keer als 

alles technisch in orde was, kwam er weer een 

volgend euvel. Het was tenenkrommend! Toen alles 

op de rit was, was ik zo uitgeput dat ik vatbaar werd 

voor een bacterie en uiteindelijk via de operatietafel 

op de intensive care belandde.’ 

Ik ken jou als een onverwoestbare 
(en lieve) idealist. Net open en 
weer tegenslag? 
‘Ik ben weer gezond, leerlingen vinden de weg 

weer naar ons en genieten enorm in onze heerlijke 

yogakerk. Ook online werkt alles als een zonnetje: 

we hebben overal in Nederland online leerlingen, 

dat geeft veel vertrouwen. Maar nu we net weer 

open waren, begon het met problemen rond de 

gasrekening. En toen die verschrikkelijke oorlog in 

Oekraïne kwam, waardoor de gasprijzen nog meer 

omhoog gingen, ongelooflijk. Ik ging in de redmodus. 

Ik stond continu ‘aan’ om YogaToday te redden. 

Maar dit was wel anders dan alle andere tegenslagen. 

Ik vermoed dat de optelsom nu te groot was geworden. 

Ook mijn vader is heel lang erg slecht geweest dat 

gaf allemaal bij elkaar enorm veel stress.’

‘Gelukkig raak ik niet in paniek en kan ik blijven 

denken in oplossingen. Ik heb gevraagd of er leer-

lingen waren die een jaar vooruit wilden betalen. 

En dat deden ze! We verhoogden de lestarieven iets 

en ook daar reageerden de leerlingen vol begrip op. 

Maar op twee locaties zulke gasrekeningen baart 

me nog steeds wel zorgen hoor. Ik vreesde dat er 

een locatie dicht moest. Maar onze eerste locatie-

eigenaar zei “kijk het nu maar even aan”, en heeft 

ons geen huurverhoging gegeven.’

En wat doe je dan zelf, als mens, als 
yogi, op die donkerste momenten, 
als er niets ‘te doen’ valt?
‘Altijd hoop houden, altijd vertrouwen hebben! 

Dat is mijn lijfspreuk. Het enige om uit de stress te 

komen is om “het” niet te willen fixen. Ik sprak met 

Ehud Neuhaus pasgeleden, een van onze YogaToday- 

adoptieouders, en een fantastisch wijze rasyogi. 

Zo’n gesprek met hem maakte alles weer helder 

voor me: je moet de stresscirkel doorbreken, 

stoppen met pakken en grijpen en tegen de stroom 

vertrouwd met dat je online ook goede kwalitatieve 

lessen kunt geven. We zijn er meteen ingedoken. 

Ook uit verantwoordelijkheid voor de leerlingen, 

want juist met die stress en onzekerheid die corona 

gaf, vond ik dat iedereen yoga moest kunnen doen 

voor zijn of haar gezondheid en rust in het koppie. 

We hebben verantwoordelijkheid naar de leerlingen 

toe, zo voel ik dat. Dat geeft een enorme spontane 

kracht. We lieten telkens een paar leerlingen als 

model achter de camera met de lessen meedoen 

binnen een eerlijk roulatiesysteem. Zo hadden onze 

docenten modellen om niet alleen daar in een 

spotlight met camera te staan. En daarmee konden 

ze beter les geven (lacht). Toen de avondklok kwam 

lieten we meteen de leerlingen komen die een hond 

hadden, dus hadden we weer modellen. We waren 

niet klein te krijgen. Desondanks verloren we toch 

een kwart van onze leerlingen in die eerste fase. 

Onze verhuurders waren gelukkig heel schappelijk, 

er wordt ons veel gegund. Het was een verademing 

toen buitenlessen mochten. We gingen overal buiten 

lesgeven; in de Theetuin van Weesp, achter de kerk, 

waar het maar kon, in de weilanden, op het strand. 

Dat deden we eigenlijk voor corona al, maar nu echt 

waar het maar even kon.’

in willen bewegen. Ik weet nu ook weer dat het 

belangrijk is dat er weer rust komt; even geen 

verandering! Dat is er de laatste tijd al zoveel geweest. 

Dus ik laat het nu bij wat ik heb onder-nomen en 

beweeg mee met de stroom. Zo heb ik dat altijd 

gedaan en dan kwam altijd alles goed en vaak op 

een andere manier dan dat ik zelf zou kunnen 

bedenken.’

‘De adoptieouders zijn ook zo’n bron van rust en 

inspiratie: zij kennen YogaToday door en door en 

kunnen mij altijd zo goed helpen een stap achteruit 

te doen en alles beter te overzien. Daarbij is het een 

dankbaar gevoel dat als Herman en mij iets overkomt, 

YogaToday in goede handen is en wordt voortgezet.’

Veel yogi’s dromen van het 
opzetten en runnen van een 
studio. Dat is niet voor iedereen 
weggelegd. Waaraan moet een 
yogaondernemer voldoen? 
‘Het onderdeel yoga en ondernemen is tegenwoordig 

een verplicht onderdeel bij de erkende opleidingen. 

Ik vind dat heel goed. Je hebt als docent zoveel te 

geven. Het is toch zonde als je niets van de bedrijfs- 

matige kant leert om er ook een living van te 

kunnen maken. Het belangrijkste is dat leerlingen 

weten dat je er bent, dus zichtbaarheid. Ik kom zelf 

uit de reclame dus ik vind dat niet zo moeilijk, maar 

jezelf verkopen is nu eenmaal raar. Dat past niet 

bij het beeld dat je van jezelf hebt als bescheiden 

yogi, maar het moet wel. Ik geef zelf ook les in 

yoga en ondernemen als onderdeel van de opleiding 

(Functional Yoga Teacher Training). Denk na: wat 

wil je echt? Wil je alleen lesgeven of wil je een bedrijf? 

Met een eigen studio heb je altijd je handen vol  

en een creatieve geest is ook belangrijk. Je moet 

houden van je problemen. En wees eerlijk naar 

jezelf toe. Je hoeft geen concept te bedenken van 

jezelf, je bent het al. Dat is voor mij de kern van 

wat we als yogadocent onze leerlingen willen leren: 

hun unieke zelf mogen zijn en daarbinnen hun 

eigen gebruiksaanwijzing ontdekken. En een advies: 

veel invallen in het begin.’ 

Meer informatie: yogatoday.nl
Isoldes favoriete boek: Thich Nath 
Hanh, Ieder stap is vrede, 1994

‘Altijd hoop houden, 
altijd vertrouwen 

hebben!’
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