Dromen van een
ander bestaan doen
we allemaal wel eens.
Meestal blijft het bij
dromen. Toch gooien
steeds meer mensen
het roer echt om.
Anderen worden
door
omstandigheden
gedwongen. In de
rubriek 'Tweede
Leven' vertellen ze
hun verhaal.

" ' Lonneke de Ruiter
Naam:
Ep Leenders (58) uit Grubbenvorst
Eerste leven:
arbeidzame leven als militair
Tweede I~ven: ondernemer internetbedrijfje
E&A BEST Websolutions

Ep Leenders, van militair tot zelfstandig ondernemer. foto Gé Hirdes
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Meestal zijn het twintigers (soms nog
jonger) die alles willen weten van computers, websites en het internet. Vaak
zijn het ook jonge mensen die een internetbedrijfleiden. Ep Leenders (58) uit
Grubbenvorst is een uitzondering. Pas
in de herfst, of misschien magje wel
zeggen 'de winter', van zijn arbeidzame
leven is hij een onderneming begonnen,
het internetbedrijfje E&A BEST Websolutions.
Niemand zou er van opgekeken hebben
als iemand van de leeftijd van Ep LeenDe periode van ruim vier maanden in
wennen dat dat in het bedrijfsleven niet
ders had besloten om het kalmaan te
Bosnië was zeer intensief en heeft grote altijd zo is." Toch probeert Ep Leenders
gaan doen. Veel van zijn leeftijdgenoten indruk gemaakt op Leenders. "Met vijf
in teamverband te werken. "Ik heb een
gaan overwinteren aan de Algarve, luie- man hebben we dag in dag uit gewerkt
goede band met mijn klanten. We beren, lezen, ontspannen en besteden veel aan een nieuw netwerk. Het was zwaar,
spreken alles zo goed mogelijk met eltijd aan partner en kinderen. Ep Leenmaar schonk wel voldoening, ook qua
kaar. Dat werkt absoluut het beste." Groders heeft ook een vrouw, drie dochters teamwerk. Je tilt met vijfman iets van
te voordeel van zijn nieuwe baan is de
en zelfs ook nog een kleinzoon. Die krij- de grond. Al die tijd doe je 24 uur pet"
mogelijkheid om altijd thuis te werken.
gen natuurlijk wel zijn aandacht, maar
dag alles samen." Leenders heeft er niet "Ik kan precies bepalen wanneer ik wat
de Grubbenvorstenaar wil toch ook - en hoeven vechten, maar had net als de
doe. Ik ben veertig uur per week met
vooral- werken. "En het liefst nog tot in meeste collega's ook een groen pak aan, mijn hobby bezig. Het is voor mijn gelengte van jaren", zegt'de beginnend di- een helm op en ook reed hij in een tank. voel geen werk."
recteur/eigenaar van het internetbedrijf Een schril contrast met zijn 'nieuwe leDat hij zijn werk als een hobby ziet, is
vol ambitie. Het vuur is bij hem nog lang ven'. "De enige overeenkomst is dat zoniet verwonderlijk. Al lange tijd was
niet geblust.
wel mijn oude als mijn nieuwe baan iri
Leenders geïnteresseerd in computers
Leenders doet zijn verhaal in zijn knusde automatisering ligt."
en websites. Een carnavalsvereniging in
se huiskamer. Zijn 'thuis' is nu tevens
Dat werken in een team is hetgeen wat
Venlo wist hem daarom ook te vinden.
zijn werkplek. Dat is heel lang anders
de Grubbenvorstenaarvoornamelijk
"De vereniging vroeg me of ik hun site
mist. "Als militair kunjeblindelings op
kon opbouwen. Dat deed ik met alle plegeweest. Hij wijst naar zijn militaire
pak, 'behangen' met insignes, dat aan
elkaar vertrouwen, ik heb eraan moeten zier." Eenmaal klaar met zijn eerste opeen kast hangt te pronken. Het is een .
dracht, vroeg ook de motorclub om
herinnering aan zijn eerste leven als mihulp. Al snel volgde een bakker en een
litair. "Van 1989 tot 2005 heb ik bij het
bromfiets handelaar. Zijn bedrijfwas
ministerie van Defensie gewerkt, eerst
Heeft u een andere invulling aan I,IW
dus min of meer al van de grond. "Het
als pelotonscommandant, daarna als onleven gegeven, misschien door
was tijd om ook de zakelijke kant te
derwijsbegeleider en vervolgens als sysonvoorziene omstandigheden? Stuur
gaan bekijken en ik besloot een onderteembeheerder. Om een compleet
dan een mail naar i.beckers@mgl.nl
neming te starten."
nieuw beveiligd netwerk te installeren,
Wie weettekenen we ook uw verhaal
Met het internetbedrijfje gaat het goed.
ben ik in 2000 met de SFOR-troepen
op in Tweede Leven.
Met alle plezier werkt Ep Leenders dag
naar Bosnië eweest."
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n dag uit aan zijn onderneming. "Dit is
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b gin voor zichzelf
niet 'zomaar' een onderneming, ik wil
er daadwerkelijk iets van mfken. In de
toekomst wil ik dat iemand anders mijn
bedrijf overneemt." Maar hoe kan het
ook anders, de Grubbenvorstenaar .
denkt over stoppen nog absoluut niet
na. "Ik doe dit werk met alle plezier.
Stoppen doe ik pas als ik het écht niet
meer kan." Grote kans dus dat Ep Leenders over vijftien jaar nog steeds dagelijks achter zijn computer te vinden is.
Als het hem gegeven is, zal hij als zeventig-plusser de nieuwe, jonge ondernemers nog steeds een handje helpen. De
verbazing over zijn leeftijd zal dan waarschijnlijk onder nieuwe klanten groot
zijn, want nu al krijgt de Grubbenvorstenaar verbaasde reacties. "Nieuwe
klanten verwachten een jonge knaap,
geen man die ouder is dan vijftig." Toch
is dat voor Leenders ook
juist het leuke van
de branche. "Dit
werk is voor
mij de ideale
manier om
Ook op zoek naar oudjong te blijklasgenoten of vrienden
ven."
van weleer? Oproepen
voor of informatie over
reünies zijn welkom! .
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