
italië magazine56

groeten uit Italië
Filomena Uffing kwam als twintigjarig meisje naar Rome als au pair, en ging er nooit  
meer weg. Met haar bedrijf The Andiamo World laat ze groepen en bedrijven bijzondere  
plekken in Italië zien.

TeksT  Toenke BerkelBach  FoTograF ie  janTien de Bruin en  phoTolaB
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 H
et begint al bij het 
maken van onze 
afspraak, want 
 onbekende maar 
 bijzondere plekken 
zijn Filomena Uffings 

specialiteit. “Waar?” vraag ik verbaasd 
als Filomena café Necci in de 
Romeinse buurt Pigneto voorstelt. Ik 
had ergens rond Piazza di Spagna 
verwacht. Pigneto is een wat onsa
menhangende volksbuurt met een 
architectuur die zich vrijelijk 
beweegt tussen 1850 en 1990. 
 Russisch aandoende flatgebouwen, 
vervallen villa’s, statige gebouwen en 
verwilderde tuinen. Maar Necci is 
voor een kleine incrowd een klassie
ker geworden onder de Romeinse 
 terrassen. Filmer, schrijver en dichter 
Pier Paolo Pasolini ontbeet hier 
 iedere ochtend en ontmoette er zijn 
vrienden, de Romeinse volksjongens. 

Sommigen van hen zitten hier nog 
steeds iedere dag – al dan niet  
wat ouder en op hun stok leunend. 
Filomena ontdekte dit terras toen ze 
in de buurt kwam wonen. Net als 
veel andere plekken die ze ontdekte 
in Italië is het mooi en vol historie. 

Hoe ben je in Italië terechtgeko-
men en waarom ben je gebleven?
Filomena lacht: “Gewoon als au pair, 
zoals zo veel meisjes van twintig. Nu 

was dat wel bij een Amerikaanse 
familie die naast de Spaanse Trappen 
woonde, dus ik had de schoonheid 
van Rome iedere dag binnen handbe
reik. Ondertussen ging ik hier door 
met mijn studie Art Management die 
ik in Amsterdam was begonnen. Ik 
zwierf iedere dag door het centrum 
en ontdekte elke keer weer een ruïne, 
een kerkje of een adellijk palazzo met 
daarin een klein, verborgen museum. 
Het was liefde op het eerste gezicht. 
En die liefde bleek wederzijds, want 
ik voelde me direct helemaal thuis. 
Vooral dankzij de warmte van de 
Romeinen die zo hartelijk en gastvrij 
waren voor dat rondzwervende 
Nederlandse meisje. Ze hielpen me 
dan ook met alles. Met de taal, maar 
ook met het leren begrijpen van de 
stad en zijn bewoners. Zo raakte ik 
goed thuis in die typisch Romeinse 
mentaliteit en gewoontes.” 

Meestal worden meisjes ver-
liefd op een Romein en blijven 
daarom hangen. Maar bij jou 
was het dus de liefde voor Rome 
zelf die je heeft doen besluiten 
hier te blijven?
“Inderdaad”, zegt Filomena. “In het 
begin deed ik vooral vertaalwerk en 
werkte ik als gids. Dat gidsen ging 
me goed af, want dankzij mijn zwerf
tochten kende ik Rome inmiddels erg 
goed. Ook de plekken die niet in de 

reisgidsen staan: onbekende musea 
zoals de Galleria Spada en in kleine 
straatjes verstopte kerken als de 
 Basilica di Santa Prassede met haar 
prachtige Byzantijnse mozaïeken. En 
natuurlijk de onbekende trattoria’s 
waar oma nog in de pannen staat te 
roeren. Dat gidsen deed ik voor reis
organisaties en zo leerde ik de reis
wereld kennen. Gaandeweg breidde 
ik mijn werk als gids uit over heel 
Italië en zo raakte ik op dezelfde 
manier thuis in Venetië, Florence en 
andere steden. Toen ik zag hoe die 
reisorganisaties vanuit Nederland 
werkten, dacht ik op een goed 
moment: maar dat ga ik zelf doen! 
Met mijn netwerk en salescapacitei
ten moest dat zeker lukken. Boven
dien woon ik hier en hoef dus niet 
van een afstand te zorgen dat alles 
loopt zoals het moet. En omdat ik 
zelf Nederlandse ben begrijp ik 

Filomena uFFing

“De romeinen waren Hartelijk en 
gastvrij voor Dat ronDzwervenDe 
neDerlanDse meisje”
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goed wat Nederlanders willen. In 
1999 heb ik mijn bedrijf The Andiamo 
World opgericht.”

Wat doet The Andiamo World?
“We organiseren evenementen voor 
groepen en bedrijven. Maar ook zoge
heten ‘creatieve vergaderingen’ voor 
specifieke groepen. Een groep Neder
landse burgemeesters bijvoorbeeld, 
die in plaats van met elkaar om de 
tafel gaan in een Nederlands stadhuis 
dat wel eens in een amfitheater 

 buiten Rome wil doen. Of grote 
bedrijven die hun teambuilding nu 
eens niet met kaplaarzen in de regen 
op de Veluwe vorm wil geven, maar 
op een zonnig dakterras met adem
benemend uitzicht over Rome.  
Als bedrijven bij me aankloppen 
maak ik een volledig programma voor 
ze. Ik bedenk een thema, een rode 
draad die door de reis loopt. Zoals 
‘Palladio’, de prachtige villa’s van 
architect Andrea Palladio in de omge
ving van Venetië ontdekken per fiets. 

Of in het kader van teambuilding 
met zijn allen gaan koken in de keu
ken van een oude trattoria in Tosca
ne, onder leiding van la mamma 
natuurlijk. Ik vind het belangrijk dat 
mijn klanten het echte Italië leren 
kennen, dus niet de toeristische ver
sie waarbij je het Colosseum en de 
SintPieter laat zien of een gondel
tochtje maakt door Venetië. Het Ita
lië zoals ik het zelf ken. Daarbij zoek 
ik altijd naar toplocaties. Niet per se 
qua luxe, maar qua écht Italiaanse 
inhoud. Zo blijf ik zelf ook steeds 
nieuwe plekken ontdekken…”  

Kun je een voorbeeld geven van 
zo’n reis? 
“Kort geleden was ik met een groep 
vrouwen in Florence. Allemaal met 
directie en andere topfuncties in 
Nederland. Eerst hebben we hard 
gewerkt aan hun ‘presentatietech
niek’, dus hoe presenteer je jezelf bij 
belangrijke meetings qua kleding, 
haar en makeup? Een advies vol
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Onder: Filomena met Debora  
van AD  Meetings & Events.
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gens de Italiaanse topstandaard, die 
bij Nederlandse vrouwen niet direct 
opkomt, ook omdat ze in die functies 
letterlijk en figuurlijk wel wat anders 
aan hun hoofd hebben dan hun 
makeup, haar en shawls. De hele 
ochtend werkte er een professionele 
makeupartiest en kapper mee.  

Na een lunch in het Gucci Museum 
maakten we een wandeling door 
 Florence, gericht op kleding en mode. 
We bezochten het Salvatore Ferraga
mo Museum, maar ook de showroom 
van het wat minder bekende mode
merk Emilio Pucci. Om zo een inzicht 
te geven in alle mogelijke benaderin

gen van schoonheid die de Italiaanse 
mode te bieden heeft. Zowel de 
bekende als de minder bekende kant 
van ‘Made in Italy’ staat bij onze 
 reizen altijd hoog in het vaandel. In 
Florence wat betreft de Italiaanse 
mode, maar bij andere reizen kan  
dat Italiaans design of Italiaanse 
architectuur zijn.”

Na al die overdaad aan Italiaan-
se schoonheid kom je thuis in 
volkswijk Pigneto. Waarom ben 
je juist in deze buurt gaan 
wonen?'
Filomena lacht en zegt: “Dat zal ik je 
laten zien.”  We lopen door de straten 
met volkswoninkjes totdat we voor 
een hoog hek staan. Daarachter ligt 
een grote witte villa uit de jaren 
 dertig. Een gedeelte is opgeknapt, de 
rest is nog in vervallen staat.  
Filomena’s man Luigi Panetta en hun 
dochters Sophie (16) en Emma (11) 
ontvangen ons in hun appartement. 
Midden in de ruime, lichte zitkamer 
staat een grote vleugel. Luigi is 
 restauratiearchitect en restaureerde 
hun deel van de villa. Hij zucht: “Ja, 
dat was een hele klus. De beroemde 
architect Giovanni Michelucci die ook 
het station van Florence ontwierp, 
bouwde deze villa voor zichzelf in 
1932. Toen wij ons deel zes jaar 
 geleden kochten, was het gebouw 
totaal vervallen. De mooie details 
waren weggetimmerd. Ik heb alles in 
zijn oorspronkelijke glorie uit de 
jaren dertig teruggebracht.”  
Filomena gaat achter de vleugel 
 zitten en speelt even. Dan doet ze  
de klep dicht en kijkt om zich heen. 
“Ja, na alle bijzondere plekken is het 
altijd heerlijk om op deze prachtige 
plek weer bij mijn gezinnetje thuis 
te komen.” ✦
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“zowel De bekenDe als De minDer 
bekenDe kant van ‘maDe in italy’ 
staat bij ons Hoog in Het vaanDel”

Filomena is ook  
pianiste en componiste.


