
...maar Van 
der Valk in 
Holanda.

Genieten nu het 
nog kan, van een 
Sunday family walk.

Rogelio deelt zijn 
‘happy princess’ 
met de wereld.

Rogelio is even 
over uit Mexico. 
Dolverliefd duo!

Even geen wuivende 
palmen en sandy 
beaches...Hun liefdesleven lijkt wel een soap en 

keer op keer laten ze hun volgers met 
een cliffhanger achter. Grazia vroeg 
Sylvia Geersen hoe het nu precies zit 
met haar en Rogelio.
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‘ WE GAAN  
 VOOR EEN  
HAPPY END’
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Misschien ooit 
weer terug 
naar Mexico?

GRAZIA GRAZIA18 19

 10  HOT STORIES

“IK BEN NAAR MEXICO vertrokken om 
de liefde van mijn leven achterna te gaan. 
Maar ik had niet gedacht dat het zo moeilijk 
zou zijn om Nederland te verlaten. Ik miste 
mijn vrienden, mijn familie, mijn werk, 
álles.” Maar er speelde meer dan alleen 
maar heimwee: “Ik was totaal afhankelijk 
van Rogelio. Hij had daar zijn leven en 
routine al. Het was niet zo dat we samen 
iets konden opbouwen. Ik moest echt mijn 
eigen weg zien te vinden. Op een gegeven 
moment leefde ik zíjn leven. Hij reist heel 
veel, dus dan zat ik de hele dag thuis. In the 
middle of nowhere. Terwijl ik gewend ben 
om hard te werken. Ik ben geen vrouw die 
thuis op haar man zit te wachten. Als er 
kinderen komen, is het een ander verhaal. 
Maar daar ben ik nog helemaal niet aan 
toe. Op een gegeven moment dacht ik: Ben 
ik dit of ben ik dit nou niet? Ik wist het 
niet meer. Er ontstonden ook conflicten 
tussen ons. Hij is ontzettend gelovig, maar 
zijn geloof is anders dan mijn geloof. Dat 
botste. Ik respecteer zijn geloof, maar dan 
verwacht je andersom hetzelfde. Ik had  
ook moeite met de cultuurverschillen. In 
Nederland zijn we veel vrijer en opener. Ik 
hou ervan om lekker in mijn strakke legging 
en een topje te gaan sporten. Maar daar 
moest ik naar de gym in een lang T-shirt 
en een wijde trainingsbroek. Het was  
allemaal zo anders dan ik had gedacht.
Uiteindelijk hebben we vijf weken  
doorgebracht in Mexico. Daarna ben ik 
naar Miami vertrokken om te gaan werken. 
Daar heb ik drie weken in een appartement 
gezeten. Vervolgens ben ik voor mijn werk 
naar Nederland gevlogen. De bedoeling 

was dat ik daarna terug zou gaan naar 
Mexico. Maar ik ben hier gebleven. Hij  
is daar heel erg van geschrokken. Maar ik 
ben een independent woman en dat kon niet 
in Mexico. Het was een heel verwarrende 
tijd, want ik wilde mijn man ook niet 
kwijt. Maar één ding wist ik zeker: ik  
blijf in Nederland.”
Rogelio liet zijn vrouw niet zomaar gaan 
en vloog haar vorige week achterna naar 
Nederland. “Dat toont wel aan hoeveel hij 
van me houdt. Die bevestiging had ik ook 
wel even nodig. Hij blijft hier nog een paar 
dagen. Dan vliegt hij terug. Maar we hebben 
heel veel uitgesproken. Het komt erop neer 
dat ik hier weer volop aan de bak ga met 
mijn modellenwerk. Ik heb hier zoveel 
leuke klussen en ben dol op mijn vak. Elke 
dag dat ik in Mexico zit, is een gemiste 

kans qua werk.” Hoe de toekomst eruitziet, 
laat ze voorlopig open. “Ik zie wel hoe het 
loopt. Op dit moment kan ik niet benoemen 
hoe we het allemaal gaan doen. Hij komt 
regelmatig hiernaartoe en ik zal ook naar 
hem toe gaan. Wie weet geef ik het ooit 
nog een keer een nieuwe kans in Mexico, 
maar dat zal dan wel op een andere plek 
zijn. En mijn basis zal altijd Nederland 
blijven.” Een andere optie is dat Rogelio 
naar Nederland emigreert. “Daar hebben 
we het wel over samen. Ik zie dat alleen 
niet op korte termijn gebeuren. Hij is heel 
druk met zijn missionariswerk in Haïti  
en doet goed werk voor afkickcentra en 
gevangenissen. Met de liefde zit het goed, 
dat is het belangrijkste. Ik hou heel veel 
van Rogelio. We zijn dit avontuur samen 
instapt en gaan voor een happy end.”  

Het leven was goed, tot  
20 juni, na een post op 
Instagram. Ho, stop! Wat  
is hier aan de hand? Sylvia 
begint op Instagram ineens 
over een nieuw begin en tijd 
voor zichzelf. #newlifebegins 
#memyselfandi. Ook plaatst 
ze de spreuk: Sometimes 
you have to unfollow people 
in real life. Ze bedoelt toch 
niet…? Nee, hun liefde  
was allesverzengend en  
voorbestemd. Rogelio heeft 
ondertussen wel alle foto’s 
van hen saampjes op zijn 
social media gewist.  
Speculaties alom: trouble  
in paradise? Een positieve  
volger vraagt zich nog af, 
gebaseerd op de hashtag 
newlifebegins, af of ze  
misschien zwanger is? ‘Nee 
hoor!’ helpt Sylvia haar kort 
maar bondig uit de droom. 
Aan Shownieuws vertelt ze 
voorlopig in Nederland te 
blijven en het niet makkelijk 
te hebben. Het goede 
nieuws is: ze is naar eigen 
zeggen nog steeds samen 
met haar kersverse man.  
Op social media spreekt hij 
over ‘mijn prinses’.

3 juli Paparazzi-alert: Sylvia 
en haar man worden innig 
verliefd gespot op de Dam 
in Amsterdam. Het model, 
dat naar verluidt al haar 
spullen in de opslag heeft 
staan, hopt vervolgens met 
haar knapperd van het Van 
der Valk Hotel in Oostzaan 
naar een hagelwitte suite  
in Amsterdam. Rogelio  
post romatische foto’s en  
zoetgevooisde teksten  
over zijn vrouw als: wat een 
schoonheid, en: standvastige 
liefde. Maar hij kan niet  
eeuwig in Nederland blijven. 
En Sylvia sluit een terugkeer 
naar Mexico naar verluidt 
uit. Of gaan ze samen de 
wereld rond? Een nieuwe 
cliffhanger, maar zonder 
zomerstop. Wordt vervolgd.

Nieuw begin


