
Marc Waltman (57) en zijn echtgenote en kok Madelon Walters (52) beginnen eind dit jaar in Zuid-Spanje een luxe 
boetiekhotel annex restaurant in een omgebouwde olijfmolen. Leuk detail: Marc was programmamanager van Ik vertrek.

Marc Waltman (57) en zijn echtgenote en kok Madelon Walters (52) beginnen eind dit jaar in Zuid-Spanje een luxe 

‘We trappen in 
dezelfde valkuilen als 
andere deelnemers’
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Gaat hiermee een langgekoesterde 
droom in vervulling?
Marc: “Ik heb een avontuur in het bui-
tenland altijd wel zien zitten en daarbij 
dacht ik aan Frankrijk, Italië of Spanje. 
Maar ik heb de stap nooit gezet, tot ik 
Madelon leerde kennen.”
Madelon: “We deelden de passie om 
onze droom te beginnen. We hebben 
allebei veel gereisd en houden van  
uitdagingen. En we willen niet de rest 
van ons leven hetzelfde blijven doen.”

Maar je zou denken: na alle ellende die 
ik heb mogen aanschouwen in ‘Ik 
vertrek’ ga ik zelf zoiets nooit doen?
Marc: “Het ging door mijn werk juist 
alleen maar meer kriebelen. We hebben 
ook nooit de illusie gehad dat we niet in 
dezelfde valkuilen zouden trappen als 
andere deelnemers. En dat is gebleken, 
haha.”
Madelon: “We wisten dat er zestigduizend 
dingen konden misgaan, daarvan zijn er 
al vijftigduizend gebeurd. Maar in 2014  
is mijn zoon overleden. Na zoiets ben je 
als mens nergens meer bang voor, want 
erger kan niet. We gaan ervoor!”

Wat is er al misgegaan? 
Marc: “Het werd al snel duurder dan 
begroot. Tijdens sloopwerk stortten twee 
muren spontaan in. In eerste instantie 

schoot ik in de lach. Tot ik me reali-
seerde wat dat kostte.”
Madelon: “Ik heb altijd veel vertrouwen 
in mensen gehad, maar dat werd bij dit 
project regelmatig beschaamd. Zo had 
iemand ons een aannemer aangeraden, 
maar die man heeft ons voor duizenden 
euro’s opgelicht. Dat komt vaker voor in 
Ik vertrek, en nu dus ook bij ons. Dat 
was een domper.” 
Marc: “Maar voor het programma levert 
dit heel spannende beelden op, dat  
weet ik uit ervaring.”

Jullie zijn nog wel bij elkaar?
Marc: “Jazeker. We hebben elkaar veel 
moeten missen, want terwijl ik in Spanje 
aan het klussen was, werkte Madelon 
hier in Nederland in haar cateringbedrijf 
om in ons levensonderhoud te voorzien. 
We appten of belden elkaar toen elke 
dag. Maar nu liggen de werkzaamheden 
in Spanje stil en doe ik zelf wat tv-klus-
sen in Nederland om inkomen te genere-
ren. Zodra het kan, ga ik weer die kant 
op. Er is nog een hoop te doen.”
Madelon: “Het dient allemaal een  
hoger doel.”

En dat is?
Marc: “We vinden het allebei leuk om 
mensen in de watten leggen. Dat doen 
we ook met onze grote vriendenclub hier 
in Nederland. Madelon fêteert ze met 
heerlijke maaltijden en ik weet veel van 
wijnen. Dat willen we uitbreiden naar een 
plek van onszelf waar we ons kunnen  
uitleven op dat gebied.”
Madelon: “We gaan onze gasten een 
heerlijke tijd bezorgen.”  

Als we elkaar over tien jaar weer zouden 
spreken; wat dan?
Madelon: “Dan hebben wij een bloeiend 
bedrijf in Spanje en zijn we allebei heel 
slank van het harde werken.”

 ► IK VERTREK  20.30  NPO 1

Ik vertrek.
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