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[1] Katrien    [2] Ruth & Niel: backpacken            [3] Leen & Stef: fietsen door 
Vrouw alleen door Zuid‐Amerika            door Centraal‐ en Zuid‐Amerika         Myanmar, Japan & China 
   

                 
 
[4] Bert & Melanie: per trein, bus        [5] Stijn & Joke: transmongoolse         [6] Geert & Joke reisden de  
boot en fiets               en verder de wereld rond           wereld rond    
 

                
 

[7] Jeroen & Katrijn:              [8] Bart, Els, Robbe, Febe         [9] Dieter & Els: rond de wereld 
Afrika over land             Oceanië & Thailand          met een circusvoorstelling   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[11] Gorik: Azië                               [12] Marc & Herlinde: Europa   
               Centraal‐ & Zuid‐Amerika, Azië                     



[1] Katrien EGGERMONT  
reisde als vrouw alleen door Zuid‐Amerika 
www.wegwijzer.be/lang‐op‐reis/katinka 
 
Eenmaal afgestudeerd, gebruikte Katrien haar jaarlijkse vakantie steeds om naar bestemmingen in Azië 
en Afrika te trekken.  
Een langere uithuizigheid stelde ze steeds uit tot ze eind 2009 het besluit nam haar werk op te geven en 
gedurende iets meer dan 6 maanden een deel van Zuid‐Amerika te verkennen. Met de Spaanse taal als 
bagage genoot Katrien van de vele locale ontmoetingen en werd het een onvergetelijke ervaring! 
 

 Reisroute:  Argentinië [4 – 10/1/10] – Chili [11/1 – 9/2/10] – Argentinië [9/2 – 3/3/10] – Uruguay 
[ 4 – 11/3/10] – Argentinië [12 – 16/3/10] – Paraguay [17 – 25/3/10] – Bolivia [26/3 – 25/4/10] – 
Peru [26/4 – 19/5/10] – Ecuador + Galapagoseilanden [20/5 – 10/6/10] – Colombia [11 – 
25/6/10] – Chili [26 – 28/6/10] – Argentinië [29/6 – 7/7/10]. 

 Periode: 4/1 – 8/7/2010 
 Tickets: H/T‐ticket Buenos Aires. 

 
 

 
 
 



[2] Niel STAES & Ruth NOYENS 
backpackten door Centraal‐ & Zuid‐Amerika 
[www.wegwijzer.be/lang‐op‐reis/americana‐latina‐ever‐later] 
 
Het idee om een lange reis te ondernemen speelde al langer in hun hoofden, maar het werd pas echt 
concreet in september 2008. Ruth begon aan haar laatste studiejaar en het plan was om na de vakantie 
in 2009 te vertrekken. Na wat research en overleg besloten ze niet te gaan voor een RTW, maar voor 
een lange reis door Latijns Amerika van Mexico naar Argentinië. Echt veel voorbereidingen troffen ze 
niet en met uitzondering van de aankoop van de tickets en het regelen van de inentingen zijn ze pas 
echt in gang geschoten na het indienen van Ruth haar thesis. Een kleine maand nog om alles in 
gereedheid te brengen. 
Voor ze het goed beseften, stonden ze op 16 september op de Zocalo in Mexico City en kon het 
avontuur beginnen. In Centraal Amerika genoten ze volop van de Maya cultuur in Mexico, Guatemala 
en Honduras, de rust in Belize en El Salvador en de natuur in Panama en Costa Rica. Kerst en nieuwjaar 
vierden ze in het zonnige Nicaragua. Na 5 maanden was het tijd voor deel 2 van de reis: Zuid Amerika. 
Met een zeilboot maakten ze de oversteek naar Colombia, waar ze onmiddellijk verliefd werden op de 
diversiteit van het land. Na het moderne Colombia was het tijd voor het land van de Incas, maar niet 
voor ze betoverd werden door de ruwe schoonheid van de Galapagos. Ze reisden verder zuidwaarts via 
de gringotrail in Peru en de zoutvlakten in Bolivia. De laatste maand verkenden ze het noorden van 
Argentinië en voelden ze voor het eerst in een jaar terug de koude van de winter. Ze verlieten hun 
laatste stop, Buenos Aires, dan ook met handschoenen en muts, terug richting het zomerse België. 
 

 Reisroute: Mexico [16/9 ‐ 22/10/09] ‐ Belize [22/10 ‐ 2/11/09] ‐ Guatemala [2 ‐ 23/11/09] ‐ ‐ Honduras 
[23/11 ‐ 7/12/09] ‐ El Salvador [7 ‐ 22/12/09] ‐ Nicaragua [22/12/09 ‐ 7/1/10] ‐  Costa Rica [7 ‐ 21/1/10] ‐ 
Panama [21/1 ‐ 12/2/10] ‐ Colombia [12/2 ‐ 13/3/10] ‐ Ecuador & Galapagos [13/3 ‐ 8/4/10] ‐ Peru [8/4 ‐ 
17/5/10] ‐ Bolivia [17/5 ‐ 14/6/10] ‐ Chili [14 ‐ 17/6/10] ‐ Argentinië [17/6 ‐ 17/7/10]. 

 Periode: 16/9/2009 – 17/7/2010 
 Tickets: Open Jaw‐ticket geboekt bij Connections Antwerpen voor 630€. 

 
 

 



[3] Stef GEA & Leen VANDERPER  
fietsten door Myanmar, China & Japan  
www.wegwijzer.be/lang‐op‐reis/boeddha‐achterna‐op‐de‐velo‐door‐zo‐azie 
[aanwezig als informanten tot 19u45] 
 
 
Stef liep al een hele tijd met het idee rond om – na het afwerken van zijn doctoraat – met de fiets door 
Azië te trekken. Toen hij Leen leerde kennen en bleek dat zij met hetzelfde idee speelde, was de beslissing 
snel gemaakt... Na verschillende reizen met het openbaar vervoer en rugzak, wilden ze graag met de 
fiets reizen omdat het niet te snel gaat, maar ook niet te traag… omdat ze op eigen kracht en met al hun 
zintuigen een land en de mensen willen leren kennen, omdat ze graag fietsen en graag buiten zijn, 
omdat ze de natuur willen voelen, ruiken… en omdat ze een klein beetje de uitdaging willen en 
hun vrijheid hierbij belangrijk vinden. En nu zijn ze er van overtuigd dat dit de ideale manier van reizen is. 
 
Ze fietsten van januari tot augustus 2010. De reis begon in Myanmar, vandaar ging het  verder naar ZW‐
China. Hun oorspronkelijk plan om vandaar naar Vietnam, Laos en Thailand werd overboord gegooid en 
in de plaats daarvan trokken ze naar Japan [via Shanghai] en eindigden ze in Maleisië. 
 
 

 Route: Myanmar – Zuid‐China – Japan – Maleisië [zonder fiets]  
 Periode: 29/1 – 6/8/2010 

 
 

 
 
 



[4] Melanie DEMAERSCHALK en Bert LENAERTS 
reisden een jaar per trein, bus, boot en fiets 
www.wegwijzer.be/lang‐op‐reis/te‐trein‐te‐boot‐en‐op‐de‐fiets 
 
De keuze voor een fiets was een beetje een gok, maar ze bekloegen het zich niet. De fiets bracht hen bij 
enorm aardige mensen en bij geweldige kampeerplekjes. Ook op de trein, de boot en de bus kon de fiets 
altijd mee, al kostte het soms wat extra moeite. Ze zijn geen die‐hards, maar eerder pragmatische 
fietsers. Als de afstand te groot was, of de weg oninteressant, dan verkozen ze het openbaar vervoer. 
Melanie en Bert fietsten vanaf thuis de R1 route via Duitsland, Polen en de Baltische Staten naar Sint‐
Petersburg. Daar namen ze de nachttrein tot Moskou, en de transsiberische trein tot Vladivostok [met 
een stop in Irkoetsk om het Baikalmeer te proeven]. In Vladivostok namen ze de boot tot Sakaiminato, in 
Japan, waar ze 3 weken fietsten tot Osaka, en terug de boot namen tot Shangai [China]  
Na een weekje in Ningbo en Shangai treinden ze tot Nanning, alwaar ze de bus namen tot Hanoi, 
Vietnam. In Vietnam trokken ze 3 weken rond met de rugzak en Melanie´s zussen, waarna ze fietsten via 
Cambodia tot in Bangkok. In Thailand verbleven ze 3 weken met Bert´s ouders op visite waarna ze de 
bus namen tot Kunming, China en verder met een tussenstop in Xi’An de trein namen tot Urumqi [China]. 
Met een omrit via het noorden fietsten ze van Urumqi naar Almaty, in Kazachstan. Van Almaty treinden 
ze tot aan Aktau [Kazachstzan], aan de Kaspische zee. Na een boottocht tot Baku in Azerbeidzjan, 
fietsten ze via Georgie naar Cappadocië in Turkije.  
Ten slotte namen we de bus tot Istanbul, verder tot Sofia en tot Praag. In Tsjechië fietsten ze 2  weken 
met vrienden rond, tot net over de Duitse grens, waar ze de trein huiswaarts namen. 
 

 Periode: 18/7/2009 ‐ 13/8/2010 
 Traject per fiets: via Duitsland, Polen en de Baltische Staten naar Sint‐Petersburg [18/7 ‐19/11/09] ‐ Japan 

[19/11 ‐ 25/12/09] ‐ Vietnam [25/12 ‐ 13/2/10] ‐ Cambodja [13/2 ‐ 3/3/10] ‐ Thailand [3 ‐ 21/3] ‐ door 
Laos naar China [21/3 ‐ 15/5/10] ‐ Kazachstan [15/5 ‐ 10/6/10] ‐ Azerbeidzjan [10 ‐ 19/6/10] ‐ Georgië 
[19/6 ‐ 2/7/10] ‐ Turkije [2 ‐ 23/7/10] ‐ via Bulgarije, Tsjechië en Duitsland naar huis. 

 
 

 



[5] Stijn VAN HOOF & Joke DESIMPEL  
vertrokken per transmongoolse trein en reisden de wereld rond 
www.wegwijzer.be/lang‐op‐reis/reis‐mee‐met‐joke‐en‐stijn 
 
 
Joke en Stijn trokken een jaar de wereld rond. Met de transmongolische spoorlijn legden ze het traject 
Moskou‐Beijing overland af en bleven onderweg een maand in Mongolië hangen.  
Daarna ging de reis in Azië verder via Nepal, India, Thailand en Laos.  
Aan de onderkant van de wereldbol bezochten ze een stukje van Australië en Nieuw‐Zeeland.  
Via het Paaseiland arriveerden ze in Zuid‐Amerika waar Chili, Argentinië, Bolivia en Peru op het 
programma stonden. 
Een droomjaar vol nieuwe ervaringen en onvergetelijke momenten. 
 

 Traject: Rusland [3 – 15/8/09], Mongolië [16/8 – 12/9/09], China [12 – 15/9/09], Nepal [15/9 – 11/10/09], 
India [11 – 18/10/09], Thailand/Laos [18/10 – 18/11/09], Australië [19/11 – 5/1/10], Nieuw‐Zeeland [5/1 
– 24/2/10], Paaseiland [24/2 – 3/3/10], Chili/Argentinië [3/3 – 14/5/10], Bolivia [15/5 – 1/6/10], Peru 
[12/6 – 26/7/10] 

 Periode: 3/8/2009 – 26/7/2010 
 Ticket: RTW‐ticket ‘OneWorld’ gekocht via internet bij TravelNation in de UK. Transsib‐tickets in stukjes 

gekocht: Moskou – Irkutsk: op voorhand via www.trans‐sputnik.nl, Irkutsk – UB in het treinsstation van 
Irkutsk, UB – Beijing: in UB via Golden Gobi Hostel [5$ kosten]. 

 
 

 
 
 
 



[6] Joke BAUT & Geert CORTENBOSCH 
Reisden de wereld rond  
www.wegwijzer.be/lang‐op‐reis/de‐droom‐van‐joke‐en‐geert 
 
Joke Baut en Geert Cortenbosch vertrokken op 12/4/2008 voor een jaartje op wereldreis. Het werd een unieke 
levenservaring die ze nooit zullen vergeten. Hun avontuur ging van start in Centraal‐Amerika. Met de rugzak 
trokken ze gedurende 2 maanden van Panama naar Mexico. Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, 
Guatemala, Belize en Mexico staan allemaal op hun lijstje van bezochte landen. Daarna toerden ze, samen met 
een internationale groep al kamperend gedurende meer dan 2 maanden rond in de Verenigde Staten. In totaal 
bezochten ze 35 staten met hun prachtige nationale parken, bruisende steden en zelfs de pretparken. De volgende 
stop was Rio de Janeiro in Brazilië. Van hieruit trokken ze, met het openbaar vervoer, naar Quito in Ecuador langs 
de landen Brazilië, Argentinië, Paraguay, Uruguay, Bolivië, Chili, Peru en Ecuador. Voor ze Zuid‐Amerika 
verlieten, brachten ze nog een bezoekje aan het mysterieuze Paaseiland. Daarna was het de beurt aan Nieuw‐
Zeeland. Samen met Joke's ouders doorkruisten ze met hun camper zowel het noorder‐ als het zuidereiland 
gedurende 4  weken. Oudejaar vierden ze in Sydney, met het megavuurwerk. Van daaruit volgden ze de oostkust 
van Australië tot in Cairns. Na Oceanië was het de beurt aan Azië. Gedurende zes weken trokken ze rond in 
Thailand en brachten ze een bezoek aan Angkor in Cambodja. Dat een jaar snel voorbij kan gaan hoef je hen niet 
te vertellen. Na een weekendje Londen en karnaval Halle was hun sabbatjaar al ten einde. 
 

 Route:  Panama [12 – 25/4/2008] – Costa Rica [26/4 – 4/5/2008] – Nicaragua [5 – 9/5/2008] – Guatemala 
[15 – 23/5/2008] – Belize [24 – 27/5/2008] – Mexico [28/5 – 15/6/2008] – USA/Canada [16/6 – 1/9/2008] 
– Brazilië/Paraguay [1 – 12/9/2008] – Uruguay [13 – 17/9/2008] – Argentinië [18 – 23/9/2008] – Chili 
[24/9 – 11/10/2008] – Bolivia [11 – 24/10/2008] – Peru [25/10 – 14/11/2008] – Ecuador [15 – 
26/11/2008] – Paaseiland [25 – 29/11/2008] – Nieuw‐Zeeland [1 – 29/12/2009] – Australië [29/12 – 
29/1/2009] – Thailand [29/1 – 15/2/2009] – Cambodja [16 – 21/2/2009] – Thailand [22/2 – 14/3/2009] – 
Londen [15 – 18/3/2009] 

 Periode: 12/4/2008 – 18/3/2009 
 Tickets: RTW‐ticket geboekt bij Joker Brugge. Prijs: € 3643.92/persoon [inclusief luchthaventaksen]. 

Onderweg: Cusco – Arequipa; Chiang Mai – Bangkok; Bangkok – Siem Reap; Phuket – Bangkok. 
 
 

 



[7] Jeroen NIJS & Katrijn MUYS 
Overland van Antwerpen naar Kaapstad met Toyota Landcruiser 
www.wegwijzer.be/lang‐op‐reis/daffy5‐afrika‐2009 
 
Onder het motto "don't dream your life, live your dreams", besloten Jeroen en Katrijn om hun droom 
waar te maken, een overlandreis van Antwerpen naar Kaapstad.  
Al snel vonden ze het geschikte vervoermiddel, Daffy, de legendarische Toyota Landcruiser die nu reeds 5 
keer een overlandreis door Afrika heeft beleefd. 
Na 1.5 jaar voorbereiden vertrokken ze in maart 2009 richting Kaapstad. Met de ferry uit Genoa zijn ze  snel in 
Tunesië, het Afrika voor beginners maar ideaal om Daffy te testen. Het echte beginpunt van de  trip is Cape Serrat, 
het noordelijkste punt van Afrika. Vanaf ze Libië binnen rijden komt het avontuur hen tegemoet. Via Cairo en door 
de machtige woestijn van Egypte reizen ze naar Aswan. Over lake Nasser gaan ze door naar Soedan, wat een 
warme bevolking en een fascinerend land. Ethiopië door en via het ruwe lake Turkana bereiken ze Nairobi.  Op 
de standen rond Mombassa en Tanga nemen ze wat rust voor ze aan deel II van onze reis beginnen. Ze rijden rond 
Lake Victoria, door Oeganda en Rwanda naar Tanzania. Ze willen niet de klassieke route volgen en besluiten via 
Lake Tanganyka naar Malawi te reizen door een vergeten stuk Afrika. Malawi toont hen waarom het "the warm 
heart of Africa" is. Verder onderweg doen ze nog verschillende wildparken in Zambia en Botswana en zijn ze onder 
de indruk van de Victoria Falls. In Namibië rijden ze via de Hartmanvalley tot het meest noordelijke punt van 
Kaokoland, de Kunene river, op de grens met Angola, een heerlijk stuk avontuur.  
218 dagen later en 36 000 km verder komen ze aan op de Kaap met ontelbare herinneringen en 
ervaringen. Jeroen en Katrijn  vliegen terug naar huis en 6 weken later is ook Daffy per container terug in 
België. 
  

 Periode: 16/03/2009 ‐ 16/10/2009 
 Route: Afrika over land: België ‐ Tunesië [19/03 ‐ 31/03] ‐ Libië [31/03 ‐ 06/04] ‐ Egypte [06/04 ‐ 20/04] –

 Soedan [20/04 ‐ 30/04] ‐ Ethiopië [30/04 ‐ 14/05] ‐ Kenia [14/05 ‐ 29/05] ‐ Tanzania [ 29/05 ‐ 08/06] ‐ 
Kenia [08/06 ‐ 28/06] ‐ Oeganda [28/06 ‐ 09/07] ‐ Rwanda [09/07 ‐ 16/07] ‐ Tanzania [16/07 ‐ 28/07] ‐ 
Malawi [28/07 ‐ 22/08] ‐ Zambia [22/08 ‐ 31/08] ‐ Botswana [31/08 ‐ 10/09] ‐ Namibië [10/09 ‐ 07/10] ‐ 
Zuid‐Afrika [07/10 ‐ 16/10] 

 
 



[8] Bart VERWILGHEN & Els DE SAEDELEIR 
Met Robbe en Febe door Oceanië & Thailand 
www.wegwijzer.be/lang‐op‐reis/alles‐over‐een‐lange‐reis 
 
 
Bart en [zwangere] Els maakten in 1999 een 3‐maand durende tocht door Queensland, Australië. 
Terugkeren werd een droom die door omstandigheden werd uitgesteld [de komst van 2 kinderen, het 
verbouwen van een huis en dagdagelijkse beslommeringen]. 
Op de Reismarkt 2008 wordt het vuur terug aangewakkerd en een week later is de knoop al doorgehakt. 
Plannen worden gesmeed om in 2009 een reis te maken van 6 maand door Australië, Nieuw Zeeland en 
Thailand. Robbe [9] en Febe [8] kijken er naar uit maar weten niet wat hen te wachten staat. 
Het wordt een schitterende reis waarbij het lot een grote positieve impact lijkt te hebben op hun route. 
Het motto van hun reis werd al vrij snel "het is een teken dat het zo moet zijn". 6 maand lang, 24 op 24, 
samenzijn met partner en kinderen leek eerst een uitdaging, maar werd uiteindelijk een leuke 
verslaving... 
 
 

 Route: Australië [18/8 – 1/11/09] – Nieuw‐Zeeland [1/11/09 – 15/1/10] – Thailand [15/1 – 
15/2/10] 

 Periode: 18/8/2009 – 15/2/2010 
 Tickets: geboekt bij Aussie Tours, 5060 euro voor 4 tickets inclusief 3 overnachtingen in Darwin, 

annulatie‐ en reisverzekering. 
 
 

 

 
 



[9] Dieter Missiaen & Els Degryse 
met circusvoorstelling een jaar door Azië & Zuid‐Amerika    
[zitten niet als informanten, geven wel een workshop] 
 
Dieter en Els zijn net terug van een jaar op reis in Azië en Zuid‐Amerika. Hun reis begon met 2 maanden 
vrijwilligerswerk in een weeshuis in Nepal. Daarna trokken ze 10 maanden rond met een eigen 
circusvoorstelling die ze brachten in weeshuizen, scholen, dorpjes,...  
Daarnaast genoten ze natuurlijk van al het moois dat ze onderweg tegenkwamen zoals de Annapurna in 
Nepal, Angkor Wat in Cambodja, pinguïns in Chili, de jungle in Bolivia, Machu Picchu in Peru, etc.  
Wil je meer weten over al hun belevingen, kom dan gerust luisteren en kijken naar hun 
fotodocumentaire. 
 
 

 Route: Hongkong [5 dagen] ‐ Nepal: 2 maand vrijwilligerswerk [aug en sept],  Annapurnatrekking en 
kajakcursus [oktober] ‐ Vietnam [okt/nov.] ‐ Laos [nov/dec] ‐ Cambodja [dec/jan] ‐ Thailand [enkele dan in 
Bangkok] ‐ Australië [8 dagen in Sydney en Port Macq.] ‐ Centraal en Zuid‐Chili [febr/maart] ‐ Argentinië 
[maart/april] ‐ Noord‐Chili [eind april] ‐ Bolivia [mei/juni] ‐ Peru [juni/juli] 

 Periode: 22/7/2009 ‐ 21/7/2010 
 Tickets: RTW‐tickets geboekt bij Joker: 6785,92 euro/2 personen [inclusief jaarverzekering] 

 
 
 

 



[10] Gorik de HENAU 
Azië + stukje Australië 

  
Gorik’s reisverlangen was na de universiteit en het prille beroepsleven helemaal ondergesneeuwd 
geraakt. Reizen hield een tijdje niet méér in dan intekenen op georganiseerde groepsreizen en 
kortstondige citytrips. Onderhuids bleef het aldoor kriebelen, en na een eerste solo‐oefening in Zuid‐
Amerika koos hij voor het avontuur. Dat hij intussen geen werk meer had en een nieuwe start nodig 
had, was een extra motivatie. Het oorspronkelijke plan was om zijn oom in Tasmanië te gaan 
bezoeken. Maar een blik op de kaart en de prijs van de vliegtickets deden hem besluiten om eerst een 
half jaar door Azië te trekken.  
 
Hij vloog naar New Delhi en reisde nadien grotendeels over land met lokaal vervoer [trein, bus, 
motorfiets, ...]. Na twee weken noordelijk India ontsnapte hij naar Nepal, dat hij van west naar oost 
doorkruiste. In oostelijk India deed hij de theestreek van Darjeeling en de bergstaat Sikkim aan; 
nadien zakte hij af naar Calcutta. Vandaar vloog hij naar Bangkok, wat het begin‐ en eindpunt was 
van een lus door Indochina: Cambodja, Vietnam van zuid naar noord, Laos van noord naar zuid. Na 
een paar dagen bijkomen in Bangkok vloog hij naar Australië. De komende zes weken bracht hij, op 
twee dagen sightseeing in Melbourne na, grotendeels op zijn luie krent door in het paradijselijke 
Tasmania.   

 Route: India [1/9 – 13/9/09] – Nepal: Langtangtrek o.m. [13/9 – 15/10/09] – India [15 – 30/10/09] – 
Cambodja [november] – Vietnam [december] – Laos [januari] – vlucht Bangkok‐Melbourne en verder naar 
Tasmania [6 weken] 

 Periode: 1/9/09 – 25/3/2010 
 Tickets: Brussel ‐ New Delhi, Calcutta ‐ Bangkok, Bangkok ‐ Melbourne [heen] + Melbourne ‐ Bangkok, 

Bangkok ‐ Brussel [terug] ‐‐> vooraf geboekt via Joker.  

 

 

 



[10] Herlinde & Marc 
Centraal‐ & Zuid‐Amerika, Europa, Azië 
 

Herlinde en Marc leerden elkaar kennen op oudejaarsavond 1991. Bij het klinken op het nieuwe jaar spraken ze af 
om samen naar Australië te reizen. In september van het nieuwe jaar vertrokken ze als koppel op reis. Al snel werd 
het plan gesmeed om de wereld te verkennen. Ze noemden hun project ‘2010’, de uiterste startdatum om hun 
dromen waar te maken en te gaan rondreizen.  
Begin mei 2007 vlogen Marc & Herlinde naar Centraal‐Amerika voor een bezoek aan Panama, Costa Rica, 
Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Bélize en Mexico.  
Na enkele weken rust in België en een tijdje skieën in Frankrijk, vertrokken ze eind april 2008 richting Zuid‐
Amerika, om hun wereldreis verder te zetten. Daar bezochten ze Brazilië, Frans Guyana, Suriname, Guyana, 
Venezuela, Colombia en Ecuador. 
2009 zijn ze opnieuw gestart met het overwinteren in de Alpen, daarna vertrokken ze voor een rondreis van enkele 
maanden door Europa op zoek naar mooie steden en bergwandelingen.  
In het najaar vertrokken ze naar Azië, ze planden er zoveel mogelijk landen grondig te bezoeken in ongeveer 18 
maanden tijd.   
Maar het lot besliste anders, Herlinde brak haar voet in Laos waardoor ze eind januari reeds moesten 
terugkeren naar België. Door complicaties verliep het herstel langzaam, de rest van het jaar trokken ze opnieuw 
rond in Europa, om weerom af te sluiten met het winterseizoen in de Alpen, de andere passie. 
In de lente van 2011 plannen ze terug naar Azië te vertrekken voor onbepaalde duur, met de bedoeling de 
afgebroken reis verder te zetten.  

 Route 2007 – van Panama naar Mexico: Mexico [02/05 – 04/05] – Panama [04/05 – 22/06] – Costa Rica 
[22/06 – 27/07] – Nicaragua [27/07 – 11/09] – Honduras [11/09 – 17/09] – El Salvador [17/09 – 24/09] – 
Guatemala [24/09 – 28/09] – Honduras [28/09 – 07/10] – El Salvador [07/10 – 08/10] – Guatemala [08/10 
– 18/10] – Belize [18/10 – 01/11] – Mexico [01/11 – 12/12]                             

 Route 2008 – van Brazilië naar Ecuador: Brazilië [30/04 – 07/05] – Argentinië [07/05] – Brazilië [07/05 – 
02/07] – Frans Guyana [02/07 – 18/07] – Suriname [18/07 – 12/08] – Guyana [ 12/08 – 15/08] – Brazilië 
[15/08 – 17/08] – Venezuela [17/08 – 06/09] – Colombia [06/09 – 24/10] – Ecuador [24/10 – 27/10]  

 Route 2009 – Europa: Frankrijk [22/03 ‐ 29/03] & [02/06 – 09/06] – Spanje [09/06 – 15/06] – Frankrijk 
[15/06 – 19/06] ‐ Monaco [19/06] ‐ Frankrijk [19/06 ‐ 11/07] – Italië [11/07 ‐ 17/07] – Oostenrijk [17/07 ‐ 
21/07] – Slowakije [21/07 ‐ 23/07] – Hongarije [23/07 ‐ 12/08] – Slowakije [12/08 ‐ 22/08]  

 Route 2009 ‐ 2010 ‐ Azië: Thailand [15/10 ‐ 03/11] ‐ Myanmar [03/11 ‐ 17/11] ‐ Thailand [17/11 ‐ 13/12] ‐ 
Myanmar [13/12 ‐ 17/12] ‐ Thailand [17/12 ‐ 21/12] ‐ Laos [21/12 ‐ 19/01] ‐ Thailand [19/01 ‐ 26/01]  

 Route 2010 ‐ Europa: Tsjechië [07/06 ‐ 02/07] ‐ Litouwen [12/07 ‐ 17/07] ‐ Letland [17/07 ‐ 19/07] ‐ 
Estland [19/07 ‐ 07/08] ‐ Letland [07/08 ‐ 15/08] ‐ Litouwen [15/08 ‐ 21/08] ‐ Frankrijk [08/09 ‐ 10/09] ‐ 
Spanje [10/09 ‐ 12/09] ‐ Portugal [12/09 ‐ 26/10]  

 Tickets: onze vluchten boeken we altijd via Joker, zij bieden ons steeds scherpe prijzen aan. Zelf doen we 
eerst wat opzoekwerk via het internet, om hierover te kunnen onderhandelen. Voordeel: bij problemen 
onderweg is er steeds een 
contactpersoon die je kan 
antwoorden. 

 



Wegwijzer werkt voor deze avond Lang op Reis ook samen met het Go Strange‐
team van JINT. Go Strange is dé informatiedienst voor jongeren met 
buitenlandplannen. Jongeren op zoek naar niet‐toeristische buitenlandinfo (bv. 
over studeren, vrijwilligerswerk,...) kunnen bij Go Strange met al hun vragen 
terecht. Het team selecteerde voor ons twee jonge wereldburgers die over hun 
buitenlandervaringen komen vertellen. 
 

 

[11] Ian Meesschaert, reizen en werken in Australië 
 

Voor Iannick Meesschaert was een ‘working‐
holiday’ meteen een eerste ‘Lang op reis’‐
ervaring.  
In juni 2009 ruilde het bekende België in voor 
het onbekende en avontuurlijke Australië. Een 
half jaar lang reisde hij het land door. Het reizen 
wisselde hij af met werken. Zo bleef de reis 
financieel haalbaar en bovendien brachten deze 
jobs hem op plaatsen waar hij anders nooit zou 
komen. Of wat dacht je van een job op een 
ranch ter grote van België of een job op een 
krokodillenfarm? Iannick, of Ian, staat te 
popelen om iedere 18 tot 30‐jarige ervan te 
overtuigen ook een working‐holiday te doen. 
[Ian is informant van 16u – 19u] 
 

 Route: Sydney – Brisbane – van Melbourne naar Healsville: appelbomen planten – Adelaide: gewerkt op 
een racing horse farm – Marla: gewerkt als Jackeroo op een range – Uluru – Ayers Rock – Alice Springs – 
Katherine Coolibah: gewerkt op een watermeloenenboerderij – Darwin – Brisbane – Sydney 

 

 

[12] Elisa Tack, reizen en werken in Peru 
 

Op eigen houtje vrijwilligerswerk doen in 
het buitenland, het is een hele uitdaging. 
Elisa Tack , ging de uitdaging aan een 
vertrok in september 2009 voor 9 
maanden naar Peru.  
Enkele maanden vrijwilligerswerk doen en 
wat reizen, was het plan. Op aanraden van 
een vriendin zocht Elisa pas ter plaatse 
naar een project. Het werd met andere 
woorden één groot avontuur. 

[Elisa is informante van 19u – 22u] 

 

 

 



IN SAMENWERKING MET: 
 

 

Wegwijzer werkt voor deze avond Lang op Reis ook samen met het Go 
Strange‐team van JINT.  

 Go Strange is dé informatiedienst voor jongeren met buitenlandplannen. 
Jongeren op zoek naar niet‐toeristische buitenlandinfo (bv. 
over studeren, vrijwilligerswerk,...) kunnen bij Go Strange met al hun 
vragen terecht. Het team selecteerde voor ons twee jonge wereldburgers 
die over hun buitenlandervaringen komen vertellen. 
Meer op www.gostrange.be, de infosite voor al je buitenlandplannen. 

 
 
 
 

 
 
 

TangaTanga.com is een reisblogsysteem ontwikkeld in 2005 door de Vlaamse gepassioneerde reizigers 
Katleen & Mike. In eerste instantie was het enkel voor privé gebruik bedoeld, maar ondertussen is 
TangaTanga uitgegroeid tot dé referentie wanneer je over Belgische reisblogs praat.  
Als je zelf er voor langere tijd op uit trekt, dan kun je met zo’n reisblog de thuisblijvers laten meereizen. 
In essentie is een reisblog een website, maar je hoeft er helemaal geen technische kennis voor te 
hebben [de bedoeling is juist dat iedereen ermee kan werken]. Tevens  moet het aanpassen van uw blog 
snel gaan, zodat je je kan blijven concentreren op het reizen zelf. 
Met een TangaTanga reisdagboek kun je veel kanten uit, maar we vermelden even de belangrijkste 5 
functies: 

1. Publiceren van reisverhalen 
2. Opladen van reisfoto’s 
3. Communicatie met het thuispubliek [via blog comments, gastenboek, e‐mail & nieuwsbrief] 
4. Aanduiden van de route ‐ met willekeurig aantal tussenstops ‐  op een [Google] kaart 
5. Opslaan van persoonlijke [reis]documenten op een extra beveiligde plaats 

Ledenvoordeel voor Wegwijzerleden! 

• Met Wegwijzer ‐ in samenwerking met TangaTanga ‐ kan je een persoonlijke reisblog aanmaken. 
Klik hier om in te tekenen en gebruik de promocode 'WW1234' en ontvang meteen 10 MB in 
plaats van 5 MB gratis [goed voor ongeveer 400 foto's].   

• Wegwijzerleden krijgen hier bovenop nog eens 10% korting op fotoruimte en op alle andere 
bestellingen [upgrade lidmaatschap, aankoop fotoboek...]. 
Mail je lidnummer naar carmen@wegwijzer.be en vraag je persoonlijke promo‐code. 

 
 



VERTREK JIJ STRAKS OOK OP WERELDREIS? 
Surf naar www.wegwijzer.be [reizigers – lang op reis] 

 

  voor een lange lijst REISWEBSITES…  
… van langdurige reizigers, opgedeeld in Afrika, Amerika, Azië, over land, wereldreis 
met rtw‐ticket, zonder rtw‐ticket. 

Vertrek je ook op wereldreis en heb je een website of blog en wil je zoveel mogelijk 
reizigers laten meegenieten van je belevenissen, speel je de url met beknopte 
omschrijving door naar carmen@wegwijzer.be  

  voor de REISBLOGS van Wegwijzerleden… 
… aangemaakt via het reisblogsysteem van TangaTanga.  

  voor een chronologisch OVERZICHT… 

met reisroute, reisdata per bezocht land van ex‐wereldreizigers. Heel handig voor de 
potentiële reiziger om de meest geschikte mensen en informatie te vinden om je 
eigen [langdurige] reis voor te bereiden.  

  voor informatie over REIZIGERS ONDERWEG… 

Reizigers Onderweg zijn de Kuifjes, de vliegende reporters, de reizende 
correspondenten van Wegwijzer Reisinfo. Tijdens hun langdurige omzwervingen 
leveren zij ons regelmatig verslag van de praktische kant van hun ervaringen.  

  voor een FICHE…  
… om ons op de hoogte te houden van je reisplannen.  
Mail de ingevulde fiche terug naar carmen@wegwijzer.be  

  voor VERSLAGEN en LOGIESFICHES van langdurige reizigers 

Tip: geef de verslagcode WER in voor de voorbereidingsverslagen van langdurige 
reizigers.  

  voor een dossier over REISVERZEKERINGEN… 

Dat vertrekt van de vraag of en waarvoor je een reisverzekering nodig hebt. Het 
dossier somt op welke reisbijstand je eventueel via andere kanalen hebt, heeft het 
over de soorten reisverzekeringen. 

 

Stay tuned! Ook onderweg met carmen@wegwijzer.be  



PRESENTATIE – WORKSHOPS 
FOTODOCUMENTAIRE 

 
 
 

16u45 – 17u45 : Hoe begin ik aan een wereldreis? Door Marc & Herlinde. 

18u00 – 18u45: Dromen… het verhaal van een wereldreis [deel 1] door Joke & Geert. 

19u00 – 19u45: Dromen… het verhaal van een wereldreis [deel 2] door Joke & Geert. 

20u00 – 20u30: Hoe maak ik een reisblog door TangaTanga? 

20u45 – 21u30: fotodocumentaire met uitleg van Dieter & Els, rond de wereld met een 
circusvoorstelling. 
 

  
Hoe begin ik aan een wereldreis? 
Tips en weetje door fervente wereldreizigers, Marc & Herlinde. 
Wat is de beste reistijd? Hoe regel ik mijn financiën? Hoe regel ik mijn vliegtickets? 
Bestaan er taalcursussen onderweg? Welke inentingen zijn noodzakelijk? Hoe 
bescherm ik me tegen de malariamug. Marc & Herlinde pogen op tal van algemeen 
praktische vragen een antwoord te geven. Een must! 

 
 

Dromen… het verhaal van een wereldreis 
Joke en Geert brengen het verhaal van hun wereldreis in 2 presentaties. De 
uiteenzetting duurt 2 keer 40 minuten en is een combinatie van foto's, films en 
aangepaste muziek.  
 
 

 

 
TangaTanga.com  
Op de “Lang op reis” beurs geeft TangaTanga een workshop over het opzetten & 
gebruiken van een reisblog. Daarnaast kun je Mike & Katleen ook bezoeken op de 
TangaTanga stand, waar je terecht kunt voor een meer individuele uitleg. 
 
 
 

Een fotodocumentaire van Dieter & Els 
Dieter en Els zijn net terug van een jaar op reis in Azië en Zuid‐Amerika. Hun 
reis begon met 2 maanden vrijwilligerswerk in een weeshuis in Nepal. Daarna 
trokken ze 10 maanden rond met een eigen circusvoorstelling die ze 
brachten in weeshuizen, scholen, dorpjes,...  
Daarnaast genoten ze natuurlijk van al het moois dat ze onderweg 
tegenkwamen zoals de Annapurna in Nepal, Angkor Wat in Cambodia, 
pinguïns in Chili, de jungle in Bolivia, Machu Picchu in Peru, etc.  
Wil je meer weten? Kom dan kijken en luisteren naar hun fotodocumentaire.  


