Reizen op een andere manier
Even op vakantie. Dat hoeft tegenwoordig niet meer in een hotel of in een vakantiehuisje. Dat kan
ook aan de keukentafel bij een gezin uit Spanje of als vrijwilliger op een boerderij in Montenegro. Er
zijn heel wat andere manieren van reizen.
Huizen ruilen, oppassen op een huis, vrijwilligerswerk doen in het buitenland in ruil voor kost en
inwoning. Door het internet is het heel makkelijk om wereldwijd met elkaar in contact te komen. Net
zoals we al makkelijk spullen kunnen delen (denk aan: maaltijden, auto’s, kleding) is nu ook deze
manier van vakantievieren populair.
Steeds meer mensen vinden het belangrijk om op vakantie ‘betekenis’ te vinden. Het is niet meer
populair om te hoppen langs de highlights, maar men wil een unieke ervaring beleven en de reis
diepgang geven. Dit kan bijvoorbeeld door mee te helpen op een boerderij waar je logeert.
Reistrendwatcher Tessa aan de Stegge zegt: ‘In de eerste instantie is deze manier van reizen populair
geworden door de economische crisis, maar het gaat nu niet meer alleen om geld. Mensen zijn
wereldburgers geworden. Van over de hele wereld zoeken gelijkgestemden elkaar op en door het
internet kunnen we elkaar steeds beter vinden.’

Woordenlijst
1. vakantiehuisje = een verblijf met als doel om te ontspannen.
2. boerderij = een gebouw waar de boer woont. Het is een huis met landbouw- of
veeteeltbedrijf.
3. manieren = hoe het gebeurt.
4. huizen ruilen = je ruilt je huis met iemand anders voor een bepaalde tijd. Hierdoor hoef je
alleen maar de kosten van het vervoer te betalen en de uitstapjes tijdens het verblijf.
5. oppassen op een huis = je zorgt voor een huis, tuin en / of dieren terwijl de eigenaar van het
huis niet aanwezig is.
6. kost en inwoning = in plaats van geld voor je werkzaamheden krijg je gratis een
verblijfsplaats en eten.
7. wereldwijd = verspreid over de hele wereld.
8. populair = veel mensen vinden het leuk.
9. hoppen = huppelen (vaak gebruikt: in een situatie waarbij je ‘snel ergens langsloopt /
langskomt’).
10. uniek = het komt niet vaak voor.
11. diepgang = iets om over na te denken.
12. logeert / logeren = ergens anders blijven slapen.
13. In eerste instantie = in het begin.
14. wereldburgers = mensen die zich overal in de wereld thuisvoelen.
15. gelijkgestemden = personen met dezelfde ideeën.

