
at Trinh Dang niet voorbestemd was 
om in Vietnam te blijven, stond in 
de sterren geschreven. Al op jonge 
leeftijd wilde ze de wijde wereld zien. 

Haar moeder stimuleerde deze nieuwsgierig-
heid door van jongs af Engels met haar te pra-
ten. ‘Eigenlijk heb ik mij in mijn geboorteland 
altijd een buitenbeentje gevoeld. Ik kon niet 
wennen aan onze gesloten maatschappij. Ik 
wilde vrijheid proeven, de wereld verkennen. 
Omdat dit niet onmiddellijk mogelijk was, 
ging ik op ontdekking in allerlei tijdschrif-
ten. Ik deed mee aan een competitie voor een 
internationale studiebeurs, en ja, ik was bij 
de genomineerden. Ik mocht naar Londen. 
Toen begon mijn echte leven.’

IN EVENWICHT 
Hoewel het oorspronkelijke plan was om na 
enkele jaren naar Vietnam terug te keren, 
heeft de liefde anders beslist. Toen ze haar 
man voor de eerste keer zag, voelde ze onmid-
dellijk chemie tussen hen. ‘Er was iets in hem 
dat me meteen aantrok en ervoor zorgde dat 
ik mijn stoute schoenen aantrok en naar hem 
toestapte. We zijn een gesprek begonnen dat 
we vandaag – twaalf jaar later – nog steeds ver-
derzetten. Hoewel we verschillend zijn, hou-
den we elkaar in evenwicht. Mijn man is heel 
gedreven, een echte doener. Ik daaren tegen 
vind dat je erop moet toezien dat al het drukke 
gedoe je niet van jezelf doet weg drijven. Voor 
mij is je innerlijke rust de basis.’

ZENERGY 
Innerlijke rust ligt haar nauw aan het hart. ‘Ik 
ben er zelf achter moeten komen hoe belang-
rijk het is om dicht bij jezelf te blijven. Een paar 
jaar geleden was ik zo druk met mijn loopbaan 
bezig; ik holde mezelf achterna. Midden al die 
drukte ben ik gecrasht. Ik had een burn-out. 
Voor mij was dit een keerpunt; een teken dat ik 
op een andere manier moest gaan leven. Ik ben 
dan veel over het Taoïsme gaan lezen. Het heeft 
me geleerd in harmonie met de natuur te leven 
en al bewegend te mediteren. En kijk, vandaag 
sta ik er opnieuw in een meer rustige en geluk-
kige versie van mezelf.’ 

Dang staat er inderdaad weer helemaal 
opnieuw. Enkele maanden geleden is ze met 
haar zenergy studio gestart. Ze was altijd al 
gepassioneerd door sport en bewegen. Nu heeft 
ze van haar hobby haar beroep gemaakt. Haar 
uitgangspunt is eenvoudig: de inzichten die ze 
zelf heeft opgedaan, doorgeven aan anderen 
zodat ook zij hun innerlijke rust kunnen vinden 
en de stressvolle wereld de baas kunnen. Ze 
noemt het ‘de Buddha in jezelf’ ontdekken. ‘Het 
heeft alles te maken met meester te worden 
over je gedachten. Je bewust worden dat je bent 
wat je denkt. De beste manier om je gedachten 
te beheersen, begint met het aannemen van 
een goede lichaamshouding en je ten volle te 
concentreren op je ademhaling. Het klinkt zo 
eenvoudig, maar het is de beste manier om de 
rust in jezelf te vinden. Dat is wat ik mensen wil 
bijbrengen. Als je die innerlijke rust beheerst, 
sta je zoveel sterker.’

WAT JE ZEKER MOET ZIEN IN VIETNAM
De imposante Bai Dinh Tempel. 
LEKKERNIJ UIT VIETNAM
Nem goi cuon, een Vietnamees rolletje.
MOOISTE PLEK IN VIETNAM
Hoi Anh White Sand Long Beach.
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Trinh Dang was achttien toen ze met een studiebeurs naar 

Londen trok om economie te studeren. Vandaag leeft ze 

met haar Belgische echtgenoot Filip en hun twee kinderen in 

Meise. Westerse efficiëntie en oosterse filosofie houden elkaar 

in evenwicht.   TEKST Nathalie Dirix • FOTO Filip Claessens
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Trinh Dang war achtzehn, als sie mit einer Studien-
börse nach London zog, um dort Wirtschaft zu stu-
dieren. Heute lebt sie mit ihrem belgischen Ehemann 
Filip und ihren zwei Kindern in Meise. Schon in jun-
gen Jahren wollte sie die weite Welt sehen. ‚Eigent-
lich habe ich mich in meinem Geburtsland schon 
immer als Außenseiterin gefühlt. Ich konnte mich an 
unsere geschlossene Gesellschaft nicht gewöhnen. 
Ich wollte Freiheit genießen, die Welt erkunden. Als 
ich nach London durfte, begann mein wirkliches Le-
ben.‘ Innere Ruhe liegt ihr sehr am Herzen. ‚Ich habe 
selbst herausfinden müssen, wie wichtig es ist, nahe 
an sich selbst zu bleiben. Vor ein paar Jahren war ich 
so sehr mit meiner Karriere beschäftigt; ich rannte 
mir selbst hinterher. Inmitten all dieser Geschäftig-
keit bin ich zusammengebrochen. Für mich war dies 
ein Wendepunkt; ein Zeichen, dass ich das Leben auf 
eine andere Weise angehen musste.‘
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