bezigheidstherapie. Het maakt mijn
hoofd leeg. Ik vind het geweldig om
een grote plaat hout te kopen en de
volgende dag een kastje te hebben. En
ik hou ervan de dingen precies zo te
maken zoals ik het zelf wil. De camper
betekent veel voor mij: hij geeft me het
gevoel van ultieme vrijheid.”

“Ik heb alles zelf gedaan,
behalve de gordijnen!”

In de wagen zit zelfs een rails waarop
extra passagiersstoelen geplaatst worden. Toch was er één ding dat Lorenz
niet zelf voor elkaar kreeg: de gordijnen. Hij wilde geen rails en geen vaste
gordijnen. “Toen ik de gordijnen van
BusGordijn ontdekte, was ik meteen
verkocht. Deze gordijnen maak je vast
door middel van ingenaaide magneten
en kun je dus weghalen als je rijdt:
ideaal! Geen hangende gordijnen in je
ooghoeken. Een ander voordeel is dat
het licht met deze gordijnen te doseren is. Als je opstaat is het in zo’n bus
pikdonker. Ik vouw dan één van de
gordijnen een stuk open zodat ik rustig
wakker kan worden. En als de zon op
één kant van je bus staat, kan je deze
nu makkelijk afdekken.”

Lorenz bouwde een brandweerwagen om tot kampeerbus
Hij woont op een boot en rijdt in een
bus. Lorenz uit Eemnes (46) is geen
man die gebaande paden volgt; hij doet
het graag nét even anders. “Ik hou van
projecten. Voorheen waren het meestal
boten en auto’s waaraan ik werkte. Ik
woon op een motorjacht en dat is maar

Incognito kamperen met
zwarte verduisteringsstof

een klein huisje. Omdat ik schilder en
bovendien een verzamelaar van spullen
ben, heb ik naast mijn boot een opslag
annex werkplaats. Ik droomde ervan
om daar een Mercedes bus om te bouwen tot een camper, en dat heb ik vorig
jaar gedaan.”

“Toen ik de gordijnen van
BusGordijn ontdekte,
was ik meteen verkocht”
De 508 van Lorenz is voorzien van een
geïsoleerde vloer, ramen, een stalen
bedframe, verdiepte opbergbakken,
een wc-ruimte en een keukenblokje
dat hij maakte van een teakhouten tafel
en een olievat. “Klussen is een fijne

Lorenz koos voor zwarte verduisteringsstof aan de buitenkant en een neutrale,
effen stof aan de binnenkant, maar bij
BusGordijn kun je ook voor een gekleurde stof of een print gaan. Zo kies
je gordijnen die helemaal bij jou en jouw
camper passen. Lorenz is klaar voor een
nieuw kampeerseizoen: “Mijn vriendin
en ik gaan deze zomer met de bus naar
Zweden. Ook gaan we nog weekenden
weg en staan er festivals op de planning.
Laat het voorjaar maar snel beginnen!”
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