
P e r s b e r i c h t 
 

INFO‐AVOND LANG OP REIS 
zaterdag 20 november vanaf 16u tot 22u 

 

         
 

Wie plannen smeedt voor een langdurige reis is bij Wegwijzer Reisinfo aan het goede adres. De 
voorbije jaren verzamelde Wegwijzer de reiservaringen van tientallen globetrotters, samen goed voor 
een schat aan praktische tips over de vele aspecten van een wereldtrip. Met de ontmoetingsavond 
‘langdurig reizen’ zet Wegwijzer een stap verder.  
Wij nodigen een aantal wereldreizigers uit die onlangs opnieuw thuis arriveerden en op de meest 
diverse manieren de aardbol verkenden.  
Overlanders, solo‐reizigers of RTW‐ers, allemaal zijn ze van de partij en staan ze klaar om hun 
ervaringen te delen of te antwoorden op de prangende vragen waar de aspirant‐wereldreiziger mee 
zit. 

 
Op deze avond kun je terecht bij 24 informanten die net terug zijn van een maandenlange reis.  
Ze staan 6 uur lang avond ter beschikking om op al je [on]mogelijke vragen te antwoorden.  
De formule is die van Reismarkt: aan tafeltjes vind je ervaren reizigers, die graag op je vragen antwoorden. 

24 informanten  
Het complete overzicht van de informanten, hun reisroute en meer bijzonderheden, vind je in bijlage. 

• Katrien reisde als vrouw alleen 6 maand lang door Zuid‐Amerika. 
• Niel & Ruth backpackten door Centraal‐ en Zuid‐Amerika.  
• Stef & Leen fietsten door Myanmar, China & Japan.  
• Melanie & Bert reisden een jaar per trein, bus, boot en fiets.  
• Stijn & Joke vertrokken per transmongoolse trein en reisden de wereld rond. 
• Een RTW‐ticket bracht Joke & Geert in Centraal‐Amerika, Zuid‐Amerika, Australië en Azië. 
• Jeroen & Katrijn doorkruisten in 218 dagen en 36 000 km het Afrikaanse continent met hun Toyota 

Landcruiser. 
• Bart & Els reisden met hun kinderen Febe & Robbe een half jaar door Oceanië & Thailand. 
• Dieter & Els trokken met hun circusvoorstelling een jaar door Azië en Zuid‐Amerika. 
• Gorik zwierf een half jaar door Azië. 
• Herlinde & Marc deden ondertussen zo’n 52 landen aan en vertrekken straks opnieuw. 
• Ian reisde en werkte in Australië met een workingholiday‐visum. 
• Elisa zocht op eigen houtje vrijwilligerswerk in Peru en verkende tussendoor het land. 

 
 



Informatie, presentatie, workshop… 
 

• Hoe begin ik aan een wereldreis?  
• Dromen… het verhaal van een wereldreis.  
• Hoe maak ik een reisblog door TangaTanga. 
• Fotodocumentaire met uitleg, rond de wereld met een circusvoorstelling. 
• Doorlopend informatie over vrijwilligerswerk door vzw Jint. 

Praktisch: 

De info‐avond ‘ lang op reis’ is een organisatie van Wegwijzer Reisinfo en gaat 
door in Jeugdherberg, de Blauwput in Leuven, Martelarenlaan 13A, 3010 
Leuven [www.leuven‐hostel.com/jh.html] en dit doorlopend vanaf 16u.  
Vooraf reserveren is noodzakelijk via carmen@wegwijzer.be of 050 33 75 88. 
Toegang gratis voor Wegwijzerleden en ‐26jarigen, anderen 5 euro [te 
betalen op de dag zelf].  

 

Voor de pers: 
In het verleden hebben diverse kranten en bladen van de avond gebruik gemaakt om een verslag te schrijven 
en/of de aanwezigen te interviewen voor een reportage over langdurig reizen.  

Voor een selectie van deze artikels, zie www.wegwijzer.be > WEGWIJZER > IN DE PERS. 
Dit kan weer: jullie kunnen er de avond zelf bij zijn [na afspraak] of jullie kunnen vooraf meer gegevens of 
inlichtingen krijgen, indien jullie vooraf iets willen publiceren. 
 

Voor meer informatie: 
Wegwijzer Reisinfo – Carmen Ryheul – Beenhouwersstraat 9 – 8000 Brugge – 050 33 21 78 [nummer niet voor 
publicatie] – carmen@wegwijzer.be  ‐ www.wegwijzer.be 

 
 
 
 
     

 


