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ONDERNEMEN IN BARCELONA IN TIJDEN VAN CORONA 

ARTISTIEKE UITLAATKLEP 
IN DE LOCKDOWN 

Dat Barcelona bruist van de creatievelingen wisten we al door de verhalen in de voorgaande edities van 

De Zeeparel. Ook de ambitieuze Joshua en Yen ruilden ons Belgenlandje in voor de Catalaanse hoofdstad. 

Een avontuur dat voor beiden nog maar recent van start ging. 

Joshua (31), geboren en getogen Tieltenaar, 

trok vlak voor de lockdown naar Barcelona. 

Hij omschrijft het zelf als misschien wel de 

slechtste periode om deze grote stap te 

hebben gezet. “Ik had alles maandenlang tot 

in de puntjes voorbereid. Ik vertrok vanuit 

België op 9 maart 2020 met de auto, met 

een tussenstop in Frankrijk, om op vrijdag 

13 maart in Barcelona aan te komen. Enkele 

vrienden waren zelfs tegelijk afgereisd, met 

grootse plannen, die natuurlijk compleet in het 

water vielen door het coronavirus.” Het had 

niet alleen gevolgen voor zijn eerste dagen in 

Barcelona, maar helaas stak ook op werkgebied 

het virus een stok tussen de wielen. “Ik zou op 

30 maart starten bij mijn nieuwe job, en ook 

dat kon door de quarantaine niet doorgaan. 

Het zorgde ervoor dat ik enkele maanden heel 

onzeker was over mijn toekomst in Spanje 

en een moeilijke beginperiode heb gehad.” 

DE WERELD LIGT AAN JE VOETEN 

Voor Yen (28) uit Deinze, verliep de verhuis 

in de zomer van 2019, in tegenstelling tot 

bij Joshua, zonder al te grote problemen. 

Voor haar was het de liefde die haar naar 

Spanje bracht. Niet alleen voor het land, maar 

ook voor haar huidige vriend Reinhart. Ze 

woont ondertussen al 1 jaar en 8 maanden in 

Barcelona, waar ze als copywriter aan de slag 

is. “Ik schrijf voor een Belgisch marketingbedrijf, 

die de o�  ine en online marketing van 

zelfstandige opticiens in België verzorgt.” 

Dat Yen uiteindelijk naar het buitenland 

verhuisde, kwam voor haar familie niet echt als 

een grote verrassing. “Toen ik jong was, gingen 

we met ons gezin elke zomer op reis, meestal 

naar Frankrijk en Zwitserland. Na mijn eerste 

reis alleen met vrienden (Barcelona!) kreeg ik 

de reismicrobe pas echt te pakken. Sindsdien 

heb ik elke kans om naar het buitenland te 

gaan met beide handen gegrepen. Zo ging 

ik een semester op uitwisseling naar Siberië, 

want ik studeerde toen vertaalkunde Engels-

Russisch, en heb ik ook iets langer dan een 

jaar in Londen gewoond en gewerkt.”

Waarom ze voor Spanje koos naast alle 

andere bestemmingen? “Het leven in Spanje 

verloopt tranquilo, veel meer op het gemak 

dus. Daarom koos ik voor deze zuiderse 

bestemming, want het geeft me meer rust. 

Ook de natuur en de vele tripjes die je kunt 

maken naar mooie (kust)dorpjes, Tarragona, 

Tossa de Mar, Begur, Tortosa en Ribes de 

Freser bijvoorbeeld, waren doorslaggevend.” 

Ook voor Joshua waren de levensstijl en het 

klimaat allebei een aangename verrassing. 

“Voor mij als Belg is het verschil in aantal 

zonnige dagen in de winter en de herfst 

enorm, maar ook de gemiddelde temperatuur 

is veel aangenamer. Het is ongeloofl ijk hoe 

lang ik hier in een T-shirt kan rondlopen. De 

dagen dat ik een echte winterjas draag in 

Barcelona, kan ik op beide handen tellen.” 

HAPPINESS IS HANDMADE 

De twee gelukzoekers zijn graag creatief bezig 

en zouden zich geen leven kunnen voorstellen 

zonder hun artistieke uitlaatklep. Zo is Yen ook 

fotografe in de stad. “Ik fotografeer eigenlijk 

iedereen die leuke foto’s wilt van zichzelf, maar 

ik probeer ook om zelfstandige ondernemers 

te helpen met mooi en professioneel 
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beeldmateriaal van zichzelf, hun producten 

en/of hun locatie.” Ook Joshua werkt aan een 

bijzonder project. “Tijdens de quarantaine ben ik 

op verschillende ideeën gekomen qua verlichting 

en interieurstukken. Het kriebelde meer en 

meer om zelf iets te starten, aangezien ik wel de 

nodige vaardigheden heb door mijn technische 

carrière. Ik werkte in België als Porsche-

technieker bij Carrera Motors in Sint-Martens-

Latem en als werkplaatsleider bij Valo Service 

in Zwevezele.” In korte tijd vond Joshua zijn 

werkplaats in het artiestencollectief Colectivo 

Bajel in Poblenou. “Ik ben één van de ongeveer 

30 artiesten die daar creatief bezig is. Het is een 

oude en bekende werkplaats in Barcelona, waar 

een fantastische groep dagelijks aan de slag is. 

Het feit dat ik daar mijn eigen plekje verworven 

heb, is iets waar ik enorm trots op ben!” 

De stukken die Joshua ontwerpt geven een 

illusie van diepte en dimensies die er niet zijn. 

Ze zijn allemaal gebaseerd op de oneindigheid 

van het universum. De illusie wordt gecreëerd 

door het gebruik van speciale spiegels en 

wordt versterkt door gebruik van de modernste 

LED-technologie. Ze zijn allemaal met een app 

controleerbaar om het kleur of e� ect in te stellen 

en ze zijn ook muziekreactief. “Wat ik in feite 

wil bereiken, is lichtkunst maken met een doel. 

Stukken die in verschillende interieurs passen van 

de huiskamer tot een mancave en van exclusieve 

nachtclubs tot ook kunstgalerijen en winkels.” En 

dat is nog niet alles. Zo begon Joshua ook zijn 

eigen YouTube-kanaal onder de naam Art and 

Design by CreaJo, waar hij vlogt maar ook DIY-

video’s publiceert. Zo kan je zelf een kijkje nemen 

en de simpelere versies thuis proberen te maken. 

GEEN PRIJSKAARTJE OP 
INNERLIJKE RUST 

Zowel Joshua als Yen hebben hier hun innerlijke 

rust gevonden. “De huurprijzen zijn hier vrij 

hoog en de lonen liggen ook een pak lager, 

maar dat wordt voor mij gecompenseerd 

door het mooie weer en meer innerlijke rust”, 

vertelt Yen. Voor Joshua was dit hoofdstuk heel 

doorslaggevend. “Ik ben een kalmer en rustiger 

persoon geworden en was vroeger iemand die 

al enkele jaren altijd op het randje van ontplo� en 

stond. Vooral de laatste maanden, voor ik de 

beslissing had genomen om te verhuizen naar 

Barcelona, had ik diepe en donkere gedachten. 

Ik heb het gevoel volledig opnieuw te kunnen 

beginnen via dit avontuur”, deelt hij openhartig.

Op de vraag of ze ooit terug naar België 

zouden komen, reageert Yen positief. “Ooit 

zie ik mezelf wel terugkeren naar België, maar 

ik zou graag eerst nog wat andere landen en/of 

steden ontdekken.” Voor Joshua moet alles 

nog op gang komen en op zijn plaats vallen. 

“Defi nitief terugkeren naar België is het laatste 

waar ik momenteel aan denk, omdat mijn 

avontuur nog niet echt is begonnen.” 

Ben je zelf aan het overwegen de stap te 

zetten? Dan zouden wij als expats allemaal 

hetzelfde zeggen: je hebt tenslotte maar één 

leven om te doen wat je écht graag wilt doen! 

Zonnige groetjes en lentekriebels uit Barcelona!

Tekst: Jelien Moerman

Foto’s Joshua: @iraiaphotography
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