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Thermen WellBeing: een sauna 
voor ‘gekwetste’ vrouwen. 

 

 

Astrid Kesler (1964) zet zich met 
hart en ziel in voor de realisatie van 
Thermen WellBeing, een sauna voor 
gekwetste vrouwen waar privacy en 
laagdrempeligheid de hoofdtoon 
voeren. Een interview over een jaar 
waarin veel gebeurd is. “Omdat ik in 
een aantal dingen erg vasthoudend 
ben heb ik me in het afgelopen jaar 
gedwongen gevoeld out-of-the-box 
te denken.”  

 

ASTRID KESLER 

 

 

 

 

 

Wat is er zo uniek aan Thermen 
Wellbeing? 

„Wat er zo uniek aan is, is dat het heel 
kleinschalig is en dat ik iets vanzelfsprekend 
wil maken voor mensen voor wie dat niet 
vanzelfsprekend is. Het is niet medisch, het is 
niet therapeutisch, maar altijd in een eigen 
inner circle. En degene die in de doelgroep 

valt kiest haar eigen gezelschap uit waardoor 
ze nooit met onbekenden zit.‟ 

Waarom een sauna voor deze specifieke 
doelgroep? 

„Als je kijkt naar vrouwen in het algemeen, 
zelfs vrouwen die zich helemaal gezond en 
geaccepteerd voelen met hun eigen lijf, vraag 
die vrouwen eens: “wie zou je niet tegen 
willen komen in de sauna?”. Binnen drie 

seconden krijg je een voltallige lijst met de 
supermarktmanager, mijn baas van de 
financiële afdeling, enzovoort. Doe je dat 
bijvoorbeeld bij mannen, dan blijft het stil, 
komt er een grijns en komt er iemand die ze 
wél tegen willen komen in de trant van Katja 
Schuurman. Dus vrouwen ervaren hun 

lichaam of het bekijken van hun lichaam 
anders dan mannen. Als je  kijkt naar het 

verschil in met kleren aan, en zonder kleren 
aan, als daar een groot verschil in zit dan is 
er niet zo veel op het gebied van sauna en 
wellness.‟ 

Is het altijd een droom geweest om dit 
te doen? 

„Nee, helemaal niet. Ik ben de afgelopen vijf 

jaar masseur geweest en dit is een  soort 
stoofpotje met allerlei ingrediënten. Op de 
een of andere manier heb ik in mijn 
massagepraktijk veel te maken gehad met de 
doelgroep waar ik het nu over heb. Mijn 

eigen idee van ontspannen is sauna en 
wellness. Ik heb dan maar twee gedachtes: ik 

heb het of te warm, of te koud.  Daar krijg ik 
wel een leeg hoofd van.  Daarnaast had ik 
een vriendin die is overleden aan 
leverkanker. Zij heeft ook een ingrediënt 



aangeleverd. Haar idee om een verwendag te 

houden samen met haar dochters waar, door 
de kleinschaligheid zoals zij dat voor ogen 
had, alles gezegd en gezwegen kon worden 
wat gezegd en gezwegen kon worden. Zij is 
er nu niet meer. Maar ook die beleving is 
altijd blijven hangen bij mij. Zoiets bestond 
nog niet.‟  

Wanneer dacht je: nu kan ik er echt mee 
beginnen? 
 
„In december 2009 ben ik echt dingen op 

papier gaan zetten. Vandaag las ik op Twitter 
dat ik één jaar op Twitter zit. Dus vandaag 

één jaar geleden ben ik echt naar buiten 
gekomen met mijn plan en met mijn website. 
Maar ook in het afgelopen jaar blijft het een 
levend concept. De doelgroep wordt al 
genoemd op mijn site, maar afgelopen jaar 

ben ik ook gebeld door organisaties die zich 
bezighouden met vrouwen die perfect in die 
doelgroep passen zonder dat ik daar aan 
gedacht heb. Simpel voorbeeld daarvan is het 
maatje XXL of XXS, eigenlijk alle vrouwen die 
in meer of mindere mate iets met eten 
hebben of een eetstoornis hebben. Ik heb 

een mail gekregen van een organisatie die  
zich inzet voor vrouwen met 

zelfbeschadiging. Dat zijn vrouwen die hun 
leven lang littekens met zich meedragen al 
zijn ze misschien over hun problemen heen. 
Het is een vrij uitgebreide doelgroep die om 

wat voor reden dan ook een behoefte hieraan 
heeft.‟ 

Wat had je niet verwacht toen je een 
jaar geleden hieraan begon? 

„Heel flauw gezegd: ik ben er behoorlijk blond 
ingestapt. Maar dat is ook een synoniem voor 
mijn lef, mijn enthousiasme en mijn positieve 
houding hierin. Ik heb de maffe gewoonte 
achterstevoren te werken en denk dat meer 

mensen dat doen. Je werkt vanuit je 
zekerheden naar je onzekerheden toe. Ik was 
zo enthousiast over mijn eigen plan dat ik 
een website had staan waarin ik, als je daar 
anders naar keek, volledig suggereerde dat 
het er al stond.  

En dan nog het financiële plaatje. Mijn broer 
is accountant, dus ik had hem het financiële 
deel van het ondernemingsplan gestuurd. 
Krijg ik gewoon een mailtje terug: “Astrid, je 
loopt dertigduizend euro in de min, wat denk 

je zelf?”. Het idee is goed, maar slecht plan 
was zijn commentaar.  

Dan begin je weer overnieuw. Omdat ik in 
een aantal dingen erg vasthoudend ben, met 
name die prijsstelling, heb ik me in het 

afgelopen jaar gedwongen gevoeld out-of-
the-box te denken. Inmiddels heb ik ook 

begrepen waarom het er nog niet is. Dat is 

echt om het geld. Je kunt met iets als dit het 
kaas op je brood verdienen, maar als je het 
zo kleinschalig opzet dan loop je al gauw 
tegen het plafond aan met je capaciteit. 
Alleen, dat is nou net de basis van het 
concept.‟  

Welke faciliteiten zullen er in Thermen 
Wellbeing komen? 

„Ik heb een wensenlijstje en een mustlijstje. 

Het mustlijstje bestaat in ieder geval uit een 
houtgestookte sauna buiten, een hottub en 
dan waarschijnlijk binnen een infrarood sauna 

die volledig individueel in te stellen is. Er 
komt een multifunctionele hamamruimte die 
ook gebruikt kan worden als stoomruimte. 
Die gaat sowieso gebruikt worden om 

lichaamspakkingen te geven. De pakkingen 
die nu op papier staan zijn heel erg gericht 
op de doelgroep. Dus gericht op de huid, die 
ontgiftend werken voor vrouwen die 
medicijnen slikken, enzovoort. Er is een 
massageruimte ingericht en daarbij zijn nog 

80.000 ideeën aan arrangementen, omdat ik 
steeds meer vrouwen ken die wel een 
bijdrage willen leveren.‟  

 

Hoe kijken de bestaande wellnesscentra 
er tegenaan? 

„Het lastige voor wellnesscentra, wat ik tot nu 

toe proef, is dat ze bang zijn dat ze uitdragen 
dat de doelgroep die ik beoog niet welkom 
zijn bij hun. Dat willen ze niet. Totdat ik de 
concrete vraag stel: “Goh, wat doe jij 
eigenlijk als een stoma lekt in je zwembad?”. 
Dan wordt het even stil. Zij snappen ook wel 
dat het niet wenselijk is. In Libelle  nr.10 

stond een ingezonden brief van een echtpaar 

dat uit Thermen 2000 gezet is, omdat de 
man psoriasis had. Hoe hard dat ook is, als je 
als commercieel sauna-eigenaar twintig 
klachten krijgt van mensen die weg dreigen 
te lopen ga je een commerciële beslissing 
maken. Je voelt je daar als mens misschien 

‘Totdat ik vraag: 
“Goh, wat doe jij 
eigenlijk als een 
stoma lekt in je 

zwembad?”’ 



niet prettig bij, maar je doet het wel. 

Daarnaast hebben ze ook zoiets van: eerst 
zien, dan geloven.‟ 

Er zullen veel mensen langskomen met 
hun verhalen. Is het moeilijk emotionele 

afstand te bewaren? 

„Ik heb in mijn concept aangegeven dat er 
ruimte is voor een verhaal, maar dat hoeft 
niet. Ze kunnen ook een leuke dag met 
familie of vriendinnen hebben. Mensen vinden 

het ook wel eens heerlijk om niet bezig te 
zijn met wat ze hebben of hadden, om niet 
geconfronteerd te worden met alleen maar 

ellende. In de praktijk die ik had, heb ik de 
gasten mijn volle tijd en aandacht gegeven. 
Die aandacht is 200% op het moment dat ik 
je recht in de ogen kan kijken of aan de 

telefoon heb, daarna houdt het op. Niet 
anders dan dat. Het is de beste manier voor 
mij om gek te worden als ik dat allemaal in 
mijn bagage hou. Ik vind dat ik dat behoorlijk 
goed geleerd heb, met de ups en downs die 
daar bij horen. Ik heb bijvoorbeeld ook 

stervensbegeleiding gedaan bij iemand, dat is 
lastig. Die vriendin waar ik het net over had, 
die de middag met haar dochters wilde 
hebben, die is er niet meer. Dat is lastig. 

Soms.‟ 

  

Er staat op de website dat de stichting 
10 kleinschalige Thermen wil opzetten. 
Hoe zit dat plan in elkaar? 

„Dat klopt, maar we richten ons op het eerste 
doel, en het eerste doel is de Thermen 
Wellbeing. Zoals ik al zei over achterstevoren 
denken, ik heb een gebouw op mijn terrein. 
Ik dacht: die gaan we ombouwen en, floep, ik 

heb een sauna op mijn terrein. Maar ik heb 

drie technische meneren versleten voor ze 
me konden overtuigen dat het hem echt niet 
ging worden.‟ 

 

Dus je had al een gebouw staan, maar 

daar komt de sauna niet in? 

„Nee, dat kan niet. Een van de technische 
meneren had een offerte gemaakt voor een 
nieuw gebouw, dat liep me echt de spuigaten 

uit. Ik moet zuiver zijn in mijn gedachten. De 
eerste wellness komt op privéterrein van 
mijzelf.  Uiteindelijk, bij de laatste technische 
meneer, zat het me allemaal niet lekker. Dus 
ik zeg tegen hem: “Ga eens lekker helemaal 
out-of-the-box nadenken waardoor het klopt 
wat ik wil”. Een maand later belt hij op dat hij 

het heeft bedacht: een mobile home. Een 
stacaravan dekt niet de lading. Het lijkt net of 

het op een fundering staat, met dakpannen 
en veranda‟s, het zijn prachtige dingen. 
Briljant plan. Mooi. We kunnen bellen naar de 
bouwer en drie maanden later hebben ze het 
ding in elkaar geknutseld. Maar hij staat op 

wielen. En hij is mobiel. En hij blijft ook 
mobiel. Even terugkomen op het verhaal van 
tien Thermen in Nederland, dit concept valt 
te kopiëren op minicampings en bij 
boerderijen die een bepaalde doelgroep 
aanhangt.‟ 

Waar ben je het meest trots op? 

(Lange stilte)… „Ik heb geen idee.  Om 
vandaag dan te lezen dat ik nu één jaar op 

Twitter zit, dat ik ondanks mijn gespam en 
mijn irritante gedoe in de buurt van de 1500 
volgers zit, dat er zoveel mensen zijn 
geweest in de afgelopen periode die me op 
weg geholpen hebben, me adviseerden. Er 
zijn mensen geweest die veel beloofd hebben 

waar iets minder veel van terecht is 
gekomen, maar er zijn ook mensen geweest 
die niks beloofd hebben en grote dingen 
gedaan hebben. Het is ontzettend raar om op 
een zaterdag je mobiel op te nemen en te 
horen: “Ja met Wout, ik wil de sauna‟s 
cadeau doen”. Ik had de beste man nog nooit 

gezien en nooit gesproken. En de eerste keer 
dat je een interview geeft voor het 
plaatselijke sufferdje, het zijn allemaal van 
die mijlpaaltjes waar ik vrolijk van word. Als 
je dat in een jaar bereikt, dat vind ik echt 
geweldig.‟ 

 

DE EERSTE THERMEN WELLBEING ZAL MEDIO 2011 OP DE 

VELUWE WORDEN GEOPEND. 

 

 

 

 

‘Als je dat in een 
jaar bereikt, dat 

vind ik echt 
geweldig.’ 


