
De sparkle tussen 
Dan en Natasha is 
er nog steeds.
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“Daniel was 
zo happy op 
het strand.”

“Romantisch om 
Dan met Quinn in 
het zwembad te 
zien spelen.”
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‘ONS LEVEN WAS 
ÉÉN GROTE  
ROLLERCOASTER’
Vorig jaar hadden Dan en 
Natasha Karaty er niet 
van durven drómen: 
vakantie met dochter 
Quinn en zoon Daniel. 
TEKST ANETTE DE VRIES

NA TURBULENTE TIJDEN vonden Dan 
Karaty, zijn vrouw Natasha en hun kinderen 
rust op de Turks- & Caicoseilanden in de 
Caribbean. Temidden van witte stranden, de 
hemelsblauwe zee en wapperende palmen 
brachten ze kostbare family time door.  
“Ons leven is één grote rollercoaster geweest, 
maar dat heeft ons alleen nog maar dichter  
bij elkaar gebracht. We voelden ons heel  
gezegend met deze vakantie. Even weg uit de 
waan van de dag. Geen e-mail en telefoon, 
maar alle tijd en ruimte voor elkaar”, vertelt 
Natasha. “We verbleven op een fantastisch 

‘ We leven van dag to t 
dag, maar Daniel 
word t steeds sterker’
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resort. Alles was superprivé, we hadden de 
zee en het zwembad bijna voor onszelf.  
De kinderen hebben de tijd van hun leven 
gehad. Quinn is een fantastische grote zus. 
Ze vindt het leuk om voor Daniel te zorgen 
en ontfermt zich als een klein moedertje over 
hem. Die twee houden zielsveel van elkaar.” 
Dat Daniel erbij kon zijn, mag gerust een 
klein wonder heten. In de zomer van 2014 
vierde het gezin z’n laatste vakantie samen. 
Daniel, toen acht maanden oud, werd ziek  
en kwam na thuiskomst meteen met hoge 
koorts in het ziekenhuis terecht. Na veel 
onderzoeken kwam de diagnose: Daniel bleek 
een auto-immuunziekte te hebben. Dat 
maakt hem extreem vatbaar voor infecties, 
waardoor hij in een steriele omgeving moet 
leven. Om het risico op infecties te beperken 
bracht hij noodgedwongen de meeste tijd 
thuis door. Spelen met vriendjes of naar de 
speeltuin was taboe, een vliegvakantie naar 
de Caribbean was helemaal niet aan de orde. 
Niet voor niets kreeg hij de bijnaam ‘baby in 
a bubble’. Met hun tripje naar de Antillen is 
dan ook een grote stap gezet. “We leven nog 
steeds van dag tot dag met Daniel. Maar het 
goede nieuws is: hij wordt steeds sterker. Hij 
doet het ontzettend goed. Dat is voor het 
medische team ook reden geweest om hem 
toestemming te geven voor deze reis. Daniels 
artsen denken dat het ergste voorbij is en  
zeiden tegen ons: ‘Pak deze kans om met z’n 
allen op vakantie te gaan.’” Natuurlijk zijn 
er de nodige voorzorgsmaatregelen genomen 
voor de trip. “Hij mag niet blootgesteld  
worden aan virussen en bacteriën. Dus als  
hij iets aanraakt, maak ik zijn handen meteen 
schoon met antibacteriële doekjes. We konden 
op vakantie gewoon uit eten, maar dan moest 



Thuis in Nederland
De Amerikaanse danser, choreograaf 
en acteur Dan Karaty, die Amsterdam 
trots zijn ‘tweede thuis’ noemt, geniet 
van zijn succes als jurylid in RTL4  
hitshows als Holland’s got talent en 
Dance, dance, dance. Hij is ook druk 
met opnames voor de Nederlandse 
romantische komedie Soof 2, met  
co-stars als Fedja van Huêt en Lies 
Visschedijk. “Ik sta op het punt om ja 
te zeggen tegen een een andere, 
waanzinnige film”, vertelt Dan.  
“Ik mag er nog niets over vertellen, 
maar het wordt een grote uitdaging, 
want het gaat om de hoofdrol.” Karaty 
woont afwisselend in Nederland en de 
VS. Hij is getrouwd met Natasha. 
Samen hebben ze twee kinderen: 
dochter Quinn (4) en zoon Daniel (2).

Alle Karaty’s 
waren van  
de partij.

“Elke dag kijk 
ik wel even 
naar deze foto.”

 “We hadden 
het zwembad 
voor onszelf. 
De kinderen 
hadden de tijd 
van hun leven.” 
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zijn kinderstoel wel eerst worden gereinigd. 
Zodra we terugkwamen in het hotel, moesten 
alle kleren in de was en Daniel en Quinn 
onder de douche. Dat zijn kleine dingen waar 
je rekening mee houdt. Verder proberen we 
hem een zo normaal mogelijk leven te geven. 
Het is belangrijk voor Daniel om dingen te 
doen die kleine jongens doen. Hij wist niet 
wat hij meemaakte toen hij het strand en de 
zee voor het eerst zag. Die blik op zijn gezicht. 
Puur geluk. Maar ook twijfel en verbazing 
van: Wacht eens even, mag ik hier wel zijn? 
Mama en papa, laten jullie me echt spelen? 
Hij was zo happy. Als ouder mag je niet laten 
zien dat je nerveus bent, dat voelen ze meteen 
aan. Dus voor ons was het ook een goede les 
in loslaten en hem zijn vrijheid gunnen.”  
De tropische vakantie bracht ook een nieuwe 
sparkle in het toch al onverwoestbare huwelijk 
van Dan en Natasha. “In het dagelijks leven 
word je vaak opgeslokt door werk en kinderen. 
Dat maakt het lastig om tijd voor elkaar te 
vinden. Deze vakantie hebben we dat meer 
dan goed gemaakt. Als de kinderen ’s avonds 
op bed lagen, slopen Dan en ik naar buiten 
om vanaf ons balkon naar de sterren en de zee 
te kijken met een glaasje wijn. We zijn een 
paar jaar geleden op het strand in Cabo San 
Lucas in Mexico getrouwd. De ondergaande 
zon en oceaan brachten de herinneringen aan 
die dag weer naar boven. Maar ik vind het 
minstens zo romantisch om Dan met Quinn 
op zijn schouders in het zwembad te zien 
springen, of om hem zandkastelen te zien 
bouwen met Daniel. Hij is een geweldige 
vader. Dans ouders waren er ook bij, dat 
maakte de familievakantie extra speciaal.” 
Over de toekomst van kleine Daniel blijven 
beide ouders positief en hoopvol. “Hij heeft in 
januari een terugval gehad. Hij heeft een paar 
dagen in het ziekenhuis gelegen, dat was heel 
eng. Maar Daniel is een vechter. De dokters 
weten ook precies wat ze moeten doen als 
Daniel een terugval heeft. Dat haalt de stress 
er bij ons ook een beetje vanaf, omdat er een 
duidelijk protocol is. Hij is inmiddels ook oud 
genoeg om goed te kunnen communiceren. 
Als er iets mis is of hij pijn heeft, kan hij dat 
vertellen. Dat is ook een geruststelling. We 
hebben een goede balans gevonden. Daar ben 
ik heel dankbaar voor.” Nu Dan weer volop in 
Nederland aan het werk is voor opnames van FO
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Soof 2 en Dance, dance, dance, zal Natasha 
ook vaker hier te vinden zijn. “Ik was er  
om Dan te supporten tijdens de finale van 
Holland’s got talent en ben bij een aantal live-
shows van Dance, dance, dance. Daar kijk  
ik ontzettend naar uit. Ik ben supertrots op 
mijn man en zijn carrière in Nederland. Te  
gek dat hij in het vervolg van Soof zit, ik ben 
gevallen voor alle personages in die film.” 
Natasha en Dan zullen de herinneringen  
aan hun liefdesvakantie nog lang koesteren. 
“Thuis in de hal hebben we een foto hangen, 
waarop je Daniel en Quinn in het zand ziet 
spelen, met op de achtergrond die enorme 
oceaan. Een heel bijzonder moment, het was 
net een film. Elke dag kijk ik wel even naar 
die foto, en prijs ik mezelf gelukkig met ons 
prachtige gezin.” 

‘We zullen de 
herinneringen 
aan deze  
vakan tie nog  
lang koesteren’


