
Katleen: ‘Toen we op reis naar
India gingen, wisten we dat we
aan kinderen gingen beginnen.
Toen we deze potjes zagen,
vonden we die bijzonder ori-
gineel ter vervanging van doop-
suiker. In India drinken ze er thee
uit en gooien ze ze dan weg. Ze
kosten niks. Maar iedereen daar
vond ons knettergek. Uiteinde-
lijk hebben we ze verzameld bij
verschillende theeverkopers.
Het heeft nog heel wat moeite
gekost om de doos met al die

potjes als handbagage
te mogen meene-

men op het
vliegtuig.’

Katleen: ‘Ik vind het op reis altijd be-
langrijk om een horloge op zak te heb-

ben. Iedereen lacht me uit om dit af-
tandse exemplaar, maar ik vind

het bijzonder handig. Vooral
omdat het ook nog de datum
toont. Ik heb het sinds jaar en
dag bij me op al mijn reizen.’

NOOIT OP REIS 
ZONDER HORLOGE

DOOPSUIKERPOTJE 

27DE GLOBETROTTER

Mike (zelfstandig IT’er): ‘We hebben
elkaar tien jaar geleden leren kennen
en nog geen jaar later zijn we samen

naar Australië en Azië getrokken,
voor een paar maanden. Inmiddels
hebben we ook al een paar jaar in

Ierland gewoond en hebben we met
onze twee kleine kindjes ook al in

Marokko, Corsica en Ca-
nada gezeten.’
Katleen (preventieadviseur

bij Indaver): ‘Tijdens
onze eerste reis samen
hebben we een reisblog

aangemaakt. Maar als
je zoals ik geen echte
IT’er bent, is dat
enorm lastig. Toen
groeide bij ons
meteen het idee
om een blog te
maken die veel
gebruiksvriendelij-

ker was.’
Mike: ‘Daaruit is Tanga-

Tanga gegroeid: een
site waarop ieder-
een zijn eigen reis-
blog kan aanmaken

en zo foto’s en erva-
ringen kan delen. We

hebben inmiddels 1.500
leden en vorige week is de
130.000ste foto geüpload.
Tachtig procent van
onze leden zijn
Belgen. Nu wil-

len we ons ook
focussen op het
Engelstalige pu-
bliek.’
Katleen: ‘De site is

vooral bedoeld voor
mensen die lang op reis zijn.

Via hun blog kunnen ze het thuis-
front op de hoogte houden. Gebruiks-
vriendelijkheid is heel belangrijk voor
ons: ook ooms en tantes moeten
kunnen meelezen. Maar het grap-
pige is dat, omdat ook andere
bloggers kunnen zien waar je zit,
we al verhalen hebben gehoord van
reizigers die elkaar via TangaTanga

op reis hebben ontmoet.
Vlamingen die pakweg in
Thailand zitten en onderweg

afspreken om hun ervaringen
uit te wisselen. Het is superleuk
als je op die manier mensen bij

elkaar kunt brengen.’
www.tangatanga.com

‘Via onze site delen 
1.500 mensen hun
reisverhalen’

Mike Demunter (37) en
Katleen Van Rossem (40)
Bedenkers van TangaTanga-website 
voor reisblogs

Katleen: ‘Laos is lange tijd onze topbe-
stemming geweest. Je wordt daar echt ver-
plicht om rustiger te leven.’

Mike: ‘Maar inmiddels is het de westkust
van Amerika; tussen Los Angeles en San Fran-
cisco, met al die prachtige nationale parken.
We hebben daar een maand met de tent rond-
getrokken. De natuur is er indrukwekkend én
divers. Bovenaan ons verlanglijstje staat nu
Nepal of Tibet.’

TOPBESTEMMING:
AMERIKAANSE WESTKUST

DRIE WEKEN
ZEULEN 

MET EEN BEELD

Mike: ‘Dit
loodzware beeld
van bijna een hal-
ve meter groot

zagen we in Bali in
een winkel tegenover

ons hotel staan. Na heel
wat afdingen hebben we

het uiteindelijk gekocht. We
hebben het dan nog drie

weken met ons moeten mee-
zeulen. Vaak vroegen we ons af: was het dit
wel waard? Om eerlijk te zijn: het is er nog
nooit van gekomen om het een mooie plaats
te geven in ons huis.’ (lacht)

Mike: ‘We zijn fan van de
reeks Insight-gidsen, omdat
je daar je reis heel goed mee
kunt voorbereiden. Het zijn
gidsen die je echt zin doen

krijgen om te vertrekken,
omdat ze je een goed idee geven

van wat je op je bestemming allemaal kunt
doen. Voor onderweg kopen we dan altijd een
meer praktische gids, zoals een Lonely Planet,
een Rough Guide of een Trotter.’

STUDEER VOOR
JE VERTREKT

Katleen: ‘Zoals je kunt zien: we zijn niet vies
van échte toeristische souvenirs. (lacht) Ik ben
net veertig geworden en voor mijn verjaardag
zijn we naar Sint-Petersburg geweest. Dit is
dus onze jongste aanwinst. Je kan moeilijk
naar Rusland gaan en géén baboesjka’s
meebrengen. Grappig wel: ze bestaan in
allerlei soorten. Je hebt er ook van sport-
figuren en politici. Zelfs van Bin Laden.’

BABOESJKA’S UIT
SINT-PETERSBURG

Mike: ‘Jarenlang hebben we van elke reis
een muziekinstrument meegebracht. Zo
hebben we een sitar uit India, een djem-
bé uit Afrika, en deze bodhran uit Ierland,

waar we meer dan twee
jaar gewoond heb-

ben. In elke groep
die in een Ierse
pub op een
podium
staat, speelt

er wel ie-
mand op zo’n

trommel.’

TROMMEL UIT IERLAND

TIPS VAN ERVAREN REIZIGERS

TEKST HANS-MAARTEN POST, FOTO’S CARLO COPPEJANS

Katleen en Mike brachten deze
gekleurde vlaggetjes mee van
aan het Himalaya-gebergte.


