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Wereldreizigers, bedankt! 
Voor al jullie inspirerende foto’s en verhalen
Wij willen alle deelnemers aan ons Work & 
Travel-programma die ons belangeloos heb-
ben geholpen om dit inspirerende magazine 
te maken heel erg bedanken. Dankzij jullie 
schitterende foto’s, verhalen, blogs en  
berichten op de sociale media is het ons  
gelukt om een uniek magazine te maken.  
Met echte verhalen en echte foto’s van  
echte Travel Active wereldreizigers.

www.travelactive.nl/work-travel
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Pack your bag!

Elke dag genieten wij van alle verhalen van deelnemers die via  

Travel Active de wijde wereld in trekken. Sommige reizigers blijven 

dichtbij, andere reizen de halve aardbol over. Waarom ze op het  

vliegtuig stappen? Om een unieke en onvergetelijke levenservaring  

op te doen! Want dat is wat je krijgt als je ervoor kiest om een tijdje  

te reizen en te werken in het buitenland. Wij leven intens mee met  

alle verhalen, want al onze medewerkers weten uit eigen ervaring  

hoe bijzonder zo’n reis is. Stuk voor stuk hebben zij zelf ooit de reis  

van hun leven gemaakt. Een ervaring die bij iedereen een onuitwisbare 

herinnering heeft achtergelaten.

Ook ik maakte de sprong naar het buitenland. Meer dan twintig jaar 

geleden gaf ik tennisles aan kinderen op een zomerkamp in Amerika. 

En hoewel mijn verwachtingen niet groots waren voor vertrek, werd het 

een waanzinnige ervaring. Ik maakte vrienden voor het leven, ontdekte 

een nieuwe cultuur van dichtbij en leerde een andere taal goed spreken. 

Die intensiteit van leven heeft me nooit meer losgelaten. Ik wilde  

nog maar één ding: andere jongeren stimuleren om ook de stap naar 

het buitenland te wagen. Om iedereen een weergaloze ervaring te  

geven waar je je hele leven profijt van hebt. Anno nu hebben duizenden 

deelnemers – jong en oud – de wereld ontdekt via Travel Active. We zijn 

uitgegroeid tot de grootste uitwisselingsorganisatie van Nederland. 

Een resultaat waar we trots op te zijn.

Hoe bijzonder een werkvakantie kan zijn, lees je in dit wereldse  

magazine. In deze eerste editie van Pack! delen wij de ervaringen van 

wereldreizigers van ons Work & Travel programma. In woord en beeld 

laten zij je voelen wat een buitenlandavontuur met je kan doen.  

Proef de sfeer, ervaar de cultuur, voel het avontuur en pack your bag!

Mark Maasdam

Oprichter en eigenaar Travel Active

PS: Wist je dat je met Work & Travel meerdere landen met elkaar kunt 

combineren? Vraag ernaar bij ons Work & Travel team. Op basis van 

jouw wensen stellen zij je ideale reis samen.

Mark

Of je nu gaat backpacken, studeren, werken of als vrijwilliger aan de slag gaat, een goede  

reisverzekering is onmisbaar in je bagage. Vooral omdat een gewone reisverzekering vaak niet 

voldoende is als je voor langere tijd naar het buitenland gaat. Travel Active werkt samen met 

Tasman Verzekeringen. Dé verzekeringsspecialist als het om werkvakanties gaat. Ga daarom  

met een gerust hart op reis en verzeker je met Tasman van een zorgeloos avontuur.

[ADVERTENTIE]

Werken
Backpacken

Studeren
Stagelopen

Vrijwilligerswerk
Taalreis
Au Pair

Vakantie
Zakenreis

Reizen als groep

www.tasmanverzekeringen.nl
www.tasmanverzekeringen.nl
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Grenzeloze ervaring
Het enthousiaste Work & Travel team van Travel Active heeft maar 
één missie: jouw werkvakantie laten uitgroeien tot een grenzeloze 
buitenlandervaring. Specialistische kennis, betrouwbaarheid en 
authenticiteit vormen onze basis voor jouw inspirerende beleving. 

Ideële specialist
Wij willen zo veel mogelijk mensen de unieke ervaring van een 
werkvakantie in het buitenland laten beleven. Work & Travel draagt 
hieraan bij. En als specialist weten wij waarover we praten, want 
alle medewerkers van het Work & Travel team hebben zelf ook voor 
langere tijd in het buitenland gewerkt en gewoond. Zij kunnen je 
dan ook eerlijk informeren op basis van hun eigen ervaringen. 
Naast specialist is Travel Active idealist. Wij streven ernaar dat een 
avontuur in het buitenland iets oplevert voor alle partijen. Dat jij 
als wereldreiziger al werkend een land echt leert kennen en dat de 

locals van het land van jouw bestemming leren van alles wat jij 
meebrengt aan kennis, cultuur en inzicht. 

Klasse apart
Bij al onze programma’s staat kwaliteit voorop. Zo werken wij in elk 
land samen met een buitenlandse partnerorganisatie. In sommige 
landen is Travel Active daar zelfs de oprichter van. Met deze profes-
sionals ter plekke onderzoeken wij continu hoe we de hoogst  
mogelijke kwaliteit kunnen leveren. Dus kies je voor Travel Active, 
dan kies je voor professionaliteit, persoonlijke aandacht, eerlijk-
heid, goede begeleiding, ervaring, kennis van zaken, klantgerichte 
service en enthousiasme.

Tot ziens bij Travel Active!
Elvira Claessen
General Manager

Elvira

VERBREED AL WERKEND JE HORIZON

Onze missie

Not for the faint-hearted:

Maak eens een
sky-dive in
Nieuw-Zeeland
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Travel Active wil zo veel mogelijk jongeren de kans 
geven een andere cultuur van binnenuit te leren 
kennen. Want je doet niet alleen een unieke levens-
ervaring op, je wordt ook zelfstandiger en je leert 
jezelf goed kennen. Met Work & Travel werk en woon 
je voor langere tijd in het buitenland waardoor je 
echt deel uitmaakt van een andere cultuur. Ook leer 
je een andere taal spreken. Het is een ervaring die je 
nooit meer vergeet en waar jij je hele leven de vruch-
ten van plukt. Waag jij de sprong?

Verbreed al werkend 
je horizon
met Work & Travel van Travel Active

Kies je voor  

Travel Active, dan kies 

 je voor professionaliteit, 

persoonlijke aandacht,  

eerlijkheid, totale  

begeleiding, ervaring,  

klantgerichte service  

en enthousiasme!



Lieke kijkt vooruit
“Na een halfjaar in Spanje te hebben gewerkt, wist ik het: deze 
kans wil ik andere jongeren ook graag bieden! Nu, jaren later, kijk  
ik nog altijd met zoveel plezier terug op deze buitenlandervaring. 
Wat heb ik hier veel van geleerd en wat ben ik blij dat ik dit avon-
tuur destijds ben aangegaan. Ik heb erg veel plezier in mijn werk  
bij Travel Active. Ik vind het fantastisch om iedere dag weer bezig  
te zijn met het begeleiden van onze deelnemers tijdens hun voor-
bereidingen op hun unieke buitenlandavontuur. Dus aarzel niet en 
ga het avontuur in het buitenland aan. Travel far, don’t look back!”

Mariekes backpack ligt niet op zolder
“Als 18-jarig meisje stapte ik jaren geleden zenuwachtig en met  
een backpack vol verwachtingen op het vliegtuig richting Australië 
en Nieuw-Zeeland. Beide landen hebben me sindsdien nooit meer 
losgelaten. Wat een prachtige bestemmingen en wat heb ik veel  
geleerd. Ik heb veel mensen leren kennen, ben op eigen benen  
komen te staan, ik heb met geld leren omgaan, andere culturen  
leren kennen en buitenlandse werkervaring opgedaan. Een werk-
vakantie zet ook echt je cv op scherp! Inmiddels zijn we vele  
reizen verder en heb ik de nodige reizen mogen maken naar Azië  
en Noord-Amerika. Ik werk al 10 jaar bij Travel Active en heb hon-
derden reizigers enthousiast gemaakt over het gave reisaanbod  
van Travel Active. En hierbij put ik uit mijn eigen reiservaringen  
en bezoekjes aan onze lokale partners. Met veel plezier en enthou-
siasme organiseer ik ook graag jouw reis. En vergeet niet: beter  
één backpack op je rug dan twee op zolder!”
 

Kevin daagt je uit
“Op 21-jarige leeftijd besloot ik om na mijn opleiding een aantal 
maanden te gaan werken in Italië. Ik heb er tot op de dag van  
vandaag geen moment spijt van gehad. Ik kijk nog altijd met veel 
plezier terug op mijn tijd in Venetië! Het is echt een verrijkende  
ervaring om een tijdje zelfstandig te wonen en te werken in het  
buitenland. Ik kan toch wel zeggen dat ik er zelf volwassen gewor-
den ben! Inmiddels werk ik alweer een hele tijd en met heel veel 
plezier bij Travel Active. Graag help ik jou verder met je buitenland-
plannen. Durf jij de sprong ook aan?”

Alles is mogelijk volgens Nicole
“Zodra de rugzak is ingepakt voor een nieuwe reis ben ik in mijn 
element. In 1997 heb ik mijn eerste backpackreis gemaakt en inmid-
dels ben ik in alle werelddelen geweest. Niets leuker dan nieuwe 
avonturen tegemoet gaan, andere werelden ontdekken en lekker 
eten. En reizen leert je ook te relativeren. Zuidoost-Azië is nog 
steeds mijn favoriet. Vanwege de cultuur en het heerlijke klimaat, 
hoe warmer hoe beter! Sinds 1998 werk ik in de reiswereld en heb 
ik avonturiers, maar ook luxereizigers de wereld rond zien gaan.  
En denk je dat je een ingewikkeld reisplan hebt bedacht? Laat het 
horen, we helpen je graag. Want niets is onmogelijk!”

Voordat jij met je backpack het vliegtuig in stapt, is er al heel wat 

geregeld. Van informatiebijeenkomsten, visa en verzekeringen 

tot vliegtickets, hostels en oriëntaties. Backstage bij het team 

van Work & Travel is het dan ook een drukte van belang. Dag in 

dag uit. Ze beantwoorden alle vragen via de telefoon, de chat of 

per e-mail, ze bellen met partnerorganisaties, overleggen met 

onze verzekeringsspecialist en schakelen de expertise in van de 

andere buitenlandspecialisten van Travel Active. In Backstage zie 

je wie dat allemaal voor jou doen.

Lieke

Nicole

Kevin
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MAAK KENNIS MET HET TEAM

Backstage bij... Work & TravelBackstage bij... Work & Travel
MAAK KENNIS MET HET TEAM

      Mike terugbellen           vóór 09.30 uur

BACKSTAGE BIJ…
WORK & TRAVEL! 
Maak kennis met Lieke, Marieke, Kevin en Nicole

Marieke



Timothy
“INTERNeX is a company about 
people. People who want to  
explore new places and experi-
ence all the world has to offer. 
To truly understand what it 
means to live in today’s world, 
you have to participate; in your 
life and in the lives of others... 
Seeing the world not from a 
tour bus but first hand, by being 
a part of it. This has been the 
philosophy of our organization 
since we began in 1998 and is 
still what drives us today.
The INTERNeX team is made up 
of world citizens. We have all 
lived and traveled abroad, so 
we know what you face when 
you are away from home, and 
all the great things you have the 
chance to experience. We are 
passionate about improving our 
global community by providing 
opportunities for understanding 
and awareness. INTERNeX staff, 
participants and partners are 
part of a motivated group that 
has its eyes to a future without 

cultural or linguistic barriers.
INTERNeX promotes the perso-
nal success of our participants, 
hosts and staff through expe-
riential programs, which foster 
a cross-cultural understanding 
of a multi-cultural global com-
munity. The more you travel 
(and we mean REALLY travel) 
the more you know and the 
more you know the more places 
you will go!!!”

INTERNeX  
International Exchange
Work & Travel  
Canada/Backpacken 

Chris 
“I was born and grew up in 
Auckland New Zealand. It was 
here I completed my Bachelor 
of Business majoring in Tourism. 
I have been lucky enough to 
work in this industry, all over 
the world, over the past ten 
years including Australia,  
Sweden, Canada and even in 
Holland where I worked for  

Travel Active for about a year. 
After working for INTERNeX  
Canada for five years I opened 
INTERNeX New Zealand about 
three years ago. I just love mee-
ting people from all over the 
world introducing this amazing 
country to them. I am so lucky 
to call New Zealand home and 
look forward to meeting you in 
New Zealand soon!”

INTERNeX  
International Exchange
Work & Travel Nieuw-Zeeland/
Boerderijwerk

Daar sta je dan. In een ander land, in een andere omgeving, in een andere 

cultuur. Een plek op de wereld waar je nog niemand kent en waarvan je de taal 

niet spreekt, of nog niet zo goed. Dan is het fijn om te weten dat je terug kunt 

vallen op deze mensen. Professionele, betrouwbare en betrokken experts ter 

plekke, die achter de schermen de Work & Travel-programma’s van Travel Active 

tot een succes maken.

ACHTER DE 
SCHERMEN 
Dit zijn de mensen die je in het 
buitenland terzijde staan

ChrisTeam Canada
Team New Zealand

Sharon 
“I have been working at Work 
and Travel for eight years after 
initially coming to Australia as a 
backpacker. I’m lucky enough to 
mix with travellers from all over 
the world, and help them expe-
rience all the weird and wonder-
ful things Australia has to offer. 
Where else can you ski, surf and 
sunbathe all at the same time 
as well as seeing wildlife that 
you will find nowhere else on 
earth? 
Aussies are friendly, laid back 
people who want to enjoy life to 
the fullest! Many backpackers 
find that they fit in easily with 
the culture and love of the out-
doors. It doesn’t take long to 
adapt to the ‘no worries’ way  
of life! 
Our office is for some a home 
away from home, for others a 
place to chill out, relax and 
meet other travellers and for 
everyone a place to come and 
get help, advice and useful in-
formation. From finding a job to 
finding the best waves. All our 
staff can give you the inside  
tips to save time and money 
and find out how to get off the  
beaten track to see the ‘real’ 
Australia.”

Work and Travel Company
Work & Travel Australië/ 
Backpacken
 
Hannah
“Kia Ora! We here at Work New 
Zealand support you on your 

big backpacker adventure. Our 
office is located right in the 
heart of the City of Sails: Auck-
land. We know that arriving  
into a new country can be a bit 
daunting. We’ll help you ease 
into your working adventure 
with loads of support. Like  
giving you an arrival orienta-
tion, sorting out your bank  
account and tax number,  
helping you find work and a  
place to live, hooking you up 
with loads of awesome social 
events and much, much more. 
All our staff has lived overseas 
so we can all relate to what  
you are experiencing and we  
all look back at our travels as 
being the most memorable 
times of our lives.  Why do we 
love the Dutch participants so 
much? We love them because 
they are well organized, adven-
turous, super friendly and they 
have an awesome accent.”

IEP  
Work & Travel Nieuw-Zeeland/
Backpacken

Yasmin
“SWAP is a program of the  
Canadian Federation of  
Students, Canada’s national 
student organization. All of the 
exchanges are made possible 
through a vast network of  
student travel organizations. 
We work in partnership with 
Travel Active that has helped 
you prepare for the trip in the 
Netherlands. 
Our role in your exchange is to 
act as your Canadian host orga-
nization. We provide an arrival 
orientation, organize social 
events and act as a shoulder to 
lean on. Furthermore we help 
you with landing that great job 
that you’re after. Come to us 
with any questions or problems 
you may have during your stay 
in Canada.”

SWAP
Work & Travel Canada/ 
Backpacken
 
Seth 
“I was born and raised at a 
summer camp in New Jersey.  
I participated in almost every 
aspect of camp starting from 
the age of five as a camper.  
At sixteen I completed the  
Leadership In Training (LIT)  
program at camp Vacamas and 
then I worked my way up to  
assistant director. 
After receiving my Bachelor  
Degree in Psychology and Child 
Development from EastCarolina 
University, I continued working 

with American youth. I worked 
and lived in programs in several 
states, including Nebraska, 
Nevada, Illinois, New York and 
New Jersey.  After receiving 
Masters in Public Administrati-
on from Baruch College I wan-
ted to get back to my first love: 
camps. I began working with In-
terExchange Camp USA.  

Liesl
“I am a lover of life, experience 
seeker, positive thinker, and  
English as a Second Language 
teacher. I enjoy living an active 
lifestyle, prefer exploring new 
territories by foot, practicing 
yoga, and cooking. Originating 
from the farmlands of Wisconsin, 
I have an appetite for discove-
ring new things and I’m inspired 
by nature, family, and friends. 
I grew up attending summer 
camp in Wisconsin where I  
started as a camper, then  
worked as kitchen support staff, 
and finally as a counselor at 
Camp Anokijig. Also a cultural 
enthusiast, I spent a couple of 
years living and traveling around 
Spain where I was surrounded 
by artists, travelers, and free-
thinkers and learned the  
importance of living simply. 
For now, I call Brooklyn home 
and enjoy helping others have 
the best summer of their lives  
by attending summer camp!”

InterExchange Camp USA
Work & Travel Amerika/ 
Summercamp
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MAAK KENNIS MET ONZE PARTNERS

Achter de schermenAchter de schermen
MAAK KENNIS MET ONZE PARTNERS       Return Marieke’s call           before 10 am



G’DAY MATE Dé begroeting  
downunder. Voor locals welteverstaan. 
Als buitenlander zeg je gewoon  
Hi, how are you? 

WWOOF Maak kennis met the real 
Aussies op een echte Australische 
organic farm. Genieten – tegen kost en 
inwoning – van de natuur op zijn puurst.

BARBIE De Ozzie barbecue. Je brengt 
je eigen drinken mee en soms zelfs je 
eigen vlees.

LONELY PLANET Dé reisgids die elke 
backpacker in zijn rugzak moet hebben.

AUSSIE RULES RUGBY De nationale 
sport. Erg bijzonder om een wedstrijd 
mee te maken.

QUEEN VICTORIA BUILDING Een 
prachtig 19e-eeuws gebouw in Sydney 
vol met leuke boetieks.

FOODMALLS Uitgebreide keus en 
zeer voordelig eten, bijvoorbeeld in het 
Sydney Central Plaza.

KANGAROO ISLAND Van pinguïns 
tot dolfijnen, het mooiste wildlife op dit 
eiland in Zuid-Australië.

CANBERRA De hoofdstad van Australië. 

BIJNAMEN Bananabenders, de 
bijnaam van de inwoners van Queens-
land. Australiërs in het westen heten 
sandgropers en woon je in New South 
Wales dan ben je een cockroach. 

BIG Australiërs houden van groot, 
hoe klein hun dorp ook is. Zo vind je 
verspreid over het land een reuzegrote 
regenlaars, kreeft, ananas, rumfles en 
banaan.

MEER INFO? 
BEL 0487 551 900 

OF KIJK OP 
WWW.TRAVELACTIVE.NL
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KICK BACK 
AND RELAX

Australiërs zijn trots op hun 
land en dat zie je. Zo wappert 
de Australische vlag overal  
en Made in Australia prijkt op 
elk product uit eigen land. In 
vergelijking met Europa kent 
Australië – als echt emigratie-
land – een relatief korte ge-
schiedenis. De eerste bewoners 

kwamen uit alle windstreken. 
Vandaar dat de achtergrond van 
Ozzies sterk kan verschillen. 
Australiërs zijn erg sportief en 
koning in het afkorten van 
woorden, zoals barbie voor  
barbecue, brekkie voor ontbijt, 
bickie voor biscuit en sunnies 
voor zonnebril.

AUSTRALIË IS EEN MAGNEET VOOR REISLUSTIGE JONGEREN DIE TOE ZIJN AAN AVONTUUR. EN GEEF ZE EENS 

ONGELIJK. WANT DOWNUNDER ZORGEN DE UITGESTREKTHEID VAN HET LAND, DE LAIDBACK MENTALITEIT 

EN HET HEERLIJKE KLIMAAT VOOR EEN ULTIEM GEVOEL VAN VRIJHEID. HIER GENIETEN REIZIGERS VAN WITTE 

STRANDEN, TROPISCHE REGENWOUDEN, WERELDSE STEDEN EN WOESTE BINNENLANDEN. OVERAL ZIJN 

BAANTJES TE VINDEN. VAN FRUITPLUKKEN EN HORECAWERK TOT DOOR-TO-DOOR SALES EN VRIJWILLIGERS-

WERK. DE CONCURRENTIE IS GROOT, WANT AUSTRALIË VERSTREKT EEN ONGELIMITEERD AANTAL WERK-

VISUMS. MAAR MET DE HULP VAN ONS LOKALE KANTOOR WORK & TRAVEL COMPANY AUSTRALIA BEN JIJ DE 

REST EEN STAPJE VOOR. NO WORRIES MATE!

Met je rugzak
Elk jaar verwelkomt Australië 
tienduizenden backpackers,  
rugzaktoeristen die willen reizen 
en werken. Het grootste eiland  
is helemaal ingericht op deze 
toestroom van avonturiers.  
Vaak begint een werkvakantie  
in de metropool Sydney. Deze 
miljoenenstad met de mooiste 
natuurlijke haven ter wereld,  
het beroemde Opera House en 
de Harbour Bridge spreekt velen 
tot de verbeelding. Na een  
gezellige en praktische oriënta-
tie kun je direct op zoek naar 
een baan of meteen aan je  
rondreis beginnen.

GREAT BARRIER REEF Het lang-
ste en grootste koraalrif ter wereld. 
Met een echte brievenbus!

KIMBERLY WATERFALL Een horizontale waterval! Dit buitengewone natuur-
fenomeen is vooral een aanrader in het regenseizoen.
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Pluk het fruit
Overal is er voldoende werk voor 
fruitplukkers. Van meloenen  
rapen in Kununurra en appels 
oogsten in Melbourne tot drui-
ven plukken in Griffith. Als je niet 
al te kritisch bent, kun je zo aan 
de slag: aardappels sorteren in 
Adelaide, ijsjes verkopen in  
Sydney, hostels schoonmaken  
in Noosa, langs de deuren om 
schilderijen te verkopen of dvd’s 
inpakken in Brisbane... Vaak tip-
pen backpackers elkaar waar er 
veel werk is. Inschrijven bij een 
uitzendbureau helpt ook. Of re-
gel een baan via het lokale kan-
toor van Travel Active in Sydney.

Behoud Kakadu  
National Park
Aan de slag als vrijwilliger kan 
ook. Op een echte Australische 
boerderij of in het tropische  
werelderfgoed Kakadu National 
Park, een uniek natuurgebied in 
het noordoosten van Australië 
en een van de oudste bossen 
van de wereld. Natuurbehoud  
is een gigantische klus voor dit 
dunbevolkte land. Zonder vrij-
willigers zou dat niet lukken!  
In een internationale groep  
kunnen backpackers meehel-
pen – tegen kost en inwoning – 
de unieke flora en fauna te  
beschermen.

Werken zonder 
poeha
Informeel, collegiaal en direct. 
Dat is de cultuur op de Austra-
lische werkvloer. Australiërs  
leven niet om te werken en dat 
merk je. Ze hebben een sterk 
gevoel voor humor en houden 
van plezier maken. Grapjes  
tussendoor worden dan ook 
zeer gewaardeerd. Hoewel  
duidelijk is wie de beslissingen 
neemt, is er niks te merken van 
hiërarchie. Zelfs de baas spreek 
je aan met zijn voornaam, ook 
al heb je hem net ontmoet. En 
van schoonmaker tot manager, 
iedereen gaat gelijkwaardig en 

respectvol met elkaar om. Het 
leuke is dat collega’s ook buiten 
het werk veel tijd met elkaar 
doorbrengen. Samen pauzeren, 
lunchen of nog even borrelen  
na het werk is eerder regel dan 
uitzondering. Verder houden 
Australiërs niet van blabla of 
duurdoenerij. Ze komen zonder 
poeha snel ter zake.

Gezellige groepsreis
Kies je ervoor om in een groep 
aan je avontuur te beginnen, 
dan reis je samen met anderen 
af naar Sydney met een stop-
over van één nacht in Singa-
pore. De kleurrijke markten,  

de superschone omgeving en 
de overweldigende skyline van 
deze tropische stad bewonder 
je via een mooie stadstour. Na 
aankomst in Sydney logeer je 
met je reisgenoten in het beste 
hostel van de stad. Ook krijg  
je een waardevolle oriëntatie. 
Hierna ga je op eigen gelegen-
heid verder. Alleen, of met een 
reismaatje uit de groep. Start  
jij je werkvakantie liever alleen, 
dan bepaal je zelf wanneer je 
vertrekt. En je kiest zelf of je 
een stop-over maakt in Dubai, 
Singapore of Bangkok of direct 
doorvliegt naar de andere kant 
van de wereld.

POM Prisoners of the  
motherland, de bijnaam 
van Engelsen die in  
Australië wonen.

SYDNEY AQUARIUM 
Adembenemend. Omringd 
door koraalrif zwemmen 
haaien boven je hoofd.

TARONGA ZOO Niet 
alleen voor de prachtigste 
inheemse diersoorten, 
maar ook voor een fraai 
uitzicht op de haven, de 
Harbour Bridge en het 
Opera House. 

 
THE ROCKS Een oud  
district in Sydney met 
kleine galerijen, pittoreske 
marktjes en klassieke pubs.

ABORIGINALS De eeu-
wenoude cultuur van de 
oorspronkelijke bewoners 
is overal terug te vinden.

BRONTE BEACH Minder 
druk en ook nog mooier 
dan het populaire Bondi 
Beach in Sydney.

BELLEN Koop voor  
vertrek een Australische 
simkaart. Handig, maar 
vooral onmisbaar bij het 
zoeken naar werk.

HARBOUR BRIDGE 
Beklim de bekendste brug 
ter wereld en bewonder 
Sydney vanaf 134 meter 
hoogte.

MEER INFO? 
BEL 0487 551 900 
OF KIJK OP 
WWW.TRAVELACTIVE.NL

CATCH  
A WAVE

Nederlanders schaatsen, 
Australiërs surfen. Zo sim pel 
is het. Want het land van Oz 
telt ongelofelijk veel mooie 
stranden, waar immense 
golven de kust trotseren. Wil 
jij net zo stoer als een Aussie 
op een plank staan? Neem 
dan deel aan een twee-, 
drie- of vijfdaagse spetteren-
de surfcursus op Seven Mile 
Beach, een nationaal park 
op zo’n twee uur rijden ten 
zuiden van Sydney. Trans-
fers, materiaal, accommo-
datie en maaltijden zijn inbe-
grepen. Van al je kunsten op 
het water worden stoere en 
professionele actiefoto’s en 
-filmpjes gemaakt. Na afloop 
ontvangen deelnemers de 
foto’s gratis. Plus een origi-
neel Rip Curl T-shirt en een 
fles Aussie zonnebrand.  
En ben je als volleerd surfer 
weer terug in Sydney, dan 
krijg je een feestelijk onthaal 
in de populaire Scubar.

CHRISTMAS ISLAND Zodra het wet season begint, rennen meer dan 150 miljoen  
rode krabben uit hun holletjes naar de zee. Het strand en het water kleuren compleet rood. 
Een van de meest spectaculaire dierenmigraties ter wereld.

ULURU Oftewel Ayers Rock, het hart van Australië en een heilige plaats voor Aboriginals.

75 MILE BEACH Een van de mooiste stranden van Australië, op Fraser Island.

BLUE MOUNTAINS De locatie van de wereldberoemde rotsformatie de Three Sisters  
en de Katoomba Railway. Pas als je dit gezien hebt, ben je in Australië geweest…

Breid je woordenschat uit 
en start in Sydney met  
Engelse les. Voor meer 
zelfvertrouwen over je taal-
kennis en net dat streepje 
voor op anderen.

TAAL-
CURSUS
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OP ONTDEKKINGSREIS

ROUTE 1 | Wijn proeven in Hunter Valley
Hunter Valley is de oudste wijnregio van Australië. Op één 
dag bezoek je vier wijnboerderijen, waaronder Stonehurst 
Wintery, een van de oudste in de regio. Op elke locatie proef 
je de heerlijkste wijnen en smul je van verschillende kaasjes.

Route: Sydney – Kur-Ring-Gai Chase National Park – Hunter Valley

ROUTE 4 | Cape Tribulation Go Wild
Drie dagen lang beleef je een van de mooiste kustroutes van Aus-
tralië. Na vertrek in Cairns bezoek je de Rainforest Habitat Wildlife 
Sanctuary, waar je oog in oog komt te staan met koala’s en kroko-
dillen. Zwem in de kraakheldere Mossman Gorge en maak een  
river cruise in het werelderfgoed Daintree National Park. En in het 
unieke ecosysteem van Cape Tribulation zie je hoe het regenwoud 
doorloopt in de blauwe zee. Een wonder van de natuur.

Route: Cairns – Port Douglas – Mossman Gorge – Daintree National Park – 

Cape Tribulation – Cairns

ROUTE 3 | 
Cairns naar  
Sydney  
Explorer
Ontdek de 
prachtige  
kustlijn tussen 
Cairns en  
Sydney. Leer 
surfen, maak 
een zeiltocht 
door de meest 
blauwe wateren 
en spot dingo’s 
op een wereld-
beroemd zan-
derig eiland. Op 
een heus cattle 
station leer je 
alles over het 
echte Australi-
sche boeren-
leven. Veertien 
dagen lang.

Route: Cairns – Whitsundays – Whitehaven Beach – South Molle Island – 

Emu Park – Kroombit Cattle Station – Noosa – Fraser Island – Gold Coast – 

Byron Bay – Central Coast – Sydney

Per bus, camper of auto kun jij het spectaculaire land ontdekken. Zo leidt de zuidkust 
je naar sophisticated Melbourne. En de Great Ocean Road zorgt voor een adembene-
mend zicht op de Twelve Apostles. Een wereldwonder van formaat. Wil je oog in oog 
komen staan met het red centre? Volg dan je kompas richting het noorden. Travel  
Active biedt je – in samenwerking met lokale partners – de meest complete bustours. 
In kleine groepen reis je naar alle bijzondere plekken. Onze tip: boek de tours al in 
Nederland, want nergens anders zijn ze zo voordelig. Zelfs niet in Australië.

Fun in Sydney
Begin je werkvakantie in Australië 
goed met een funweek in Sydney.  
Geniet van alle leuke dingen die deze 
wereldstad te bieden heeft: cultuur, 
natuur, avontuur. Daarna ben je hele-
maal klaar om Australië te ontdekken.

ROUTE 2 | Sydney naar Alice Springs Explorer
In vijftien dagen ervaar je de afwisselende landschappen  
van de oostkust tot de red centre. Je reist van Sydney naar  
Melbourne, door het hooggebergte van de Snowy Mountains, 
via de Great Ocean Road, door Adelaide en Coober Pedy verder 
naar de rode woestijn van het droge Australische binnenland. 
Met als bestemming: Uluru, Ayers Rock.

Route: Sydney – Canberra  – Snowy Mountains – Gippsland Lakes –  

Melbourne – Great Ocean Road – Port Campbell – Grampians National 

Park – Halls Gap – Adelaide – Quorn – Flinders Ranges & Wilpena Pound – 

Coober Pedy – Marla – Uluru – Kings Canyon – Alice Springs

HOP ON, HOP OFF
Een ideale manier om Australië al werkend te zien en te beleven, is per bus met de grootste back-
packersbusmaatschappij Oz Experience. Elke rit wordt begeleid door een professionele tourguide.  
Onderweg kun je deelnemen aan adrenalineverhogende activiteiten zoals raften, bungeejumpen,  
kamperen, schapen scheren of meerdaagse trekkings. Je stapt op en uit waar en wanneer je maar wilt. 
Dus als je ergens langer wilt blijven, dan kan dat gewoon. Heb je alles gezien of zit je werk erop, dan 
stap je weer in de bus om je rondreis te vervolgen. Hop on, hop off dus.

Strewth: Surfers Paradise – Brisbane – Cairns
Reis relaxed van Byron Bay naar Cairns en beleef de oostkust door terug in de tijd te gaan in het  
hippiedorpje Nimbin. Ontdek de Atherton Tablelands in tropisch Cairns en proef het leven op een  
authentieke Australische boerderij. 

Fish Hook: Sydney – Darwin
Om van wereldstad Sydney naar het noordelijke Darwin te reizen – dwars door de outback – heb je  
minimaal 32 dagen nodig. De Oz Experience rijdt over de Great Ocean Road en stopt onder andere in 
Adelaide, Alice Springs, Ayers Rock (Uluru), Kakadu National Park en Coober Pedy. Kortom: alle  
hoogtepunten op één route.

Knobs & Bells: Alice Springs – Cairns
De buspas Knobs & Bells brengt je van Alice Springs in de red centre via Adelaide, Melbourne, Sydney 
en Brisbane naar Cairns. De highlights: het opaalstadje Coober Pedy (hier slaap je onder de grond!), 
Kangaroo Island, de Great Ocean Road en een driedaagse tour in Ayers Rock.

Fair Dinkum: Cairns – Darwin
The whole package! Je reist van Cairns door Sydney, Melbourne, Adelaide en Alice Springs naar Darwin 
in op z’n allerminst 52 dagen. Je ziet werkelijk alles, inclusief de Blue Mountains, Katherine Gorge en  
– met een tweedaagse 4WD-tour – Kakadau National Park

Goed om te weten: er zijn nog meer buspassen van de Oz Experience beschikbaar.  
Via Travel Active kun je ze allemaal boeken. En nergens goedkoper, ook niet in Australië.

MEER INFO? 
BEL 0487 551 900 

OF KIJK OP 
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VIER GROTE STEDEN Het 
land telt 22 miljoen inwoners 
waarvan het gros in Sydney, 
Melbourne, Brisbane en 
Perth woont.

JETBOAT Met ongelofelijke 
snelheid (700 pk!) schiet de 
Oz Jetboat door de haven 
van Sydney. Een must-do 
voor thrillseekers.

WILLEM JANSZ De Neder-
landse schipper die Australië 
in 1606 ontdekte, maar ver-
gat de vlag te planten. Ruim 
anderhalve eeuw later deed 
de Engelsman Thomas Cook 
dit wel, waarna het continent 
een strafkolonie werd van 
Engeland. 

UNIEKE FAUNA  
Kangoeroes, koala’s,  
wombats, possums, blob-
vissen en platypussen: 
dieren die je nergens  
anders ter wereld vindt.

GANTHEAUME POINT 
In Broome, West-Australië. 
Hier zie je voetsporen van 
dinosaurussen van meer  
dan 130 miljoen jaar oud.

PLAT Australië is het vlakste 
land ter wereld, het ligt voor 
het grootste gedeelte maar 
net boven de zeespiegel.

KATA TJUTA Dertig bijzon-
dere rotsen bij elkaar, de 
Olga’s. Ook wel ‘de hoofden’ 
genoemd.      
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JILLAROO OF JACKAROO Jillaroo betekent cowgirl,  
jackaroo betekent cowboy.

CURSUS Je kunt kiezen uit een vijf- of tiendaagse cursus.  
Na succesvolle afronding krijg je een officieel diploma  
waarmee jij je ervaring kunt aantonen.

BINGARA De school ligt in de buurt van Bingara, een 
typisch Australisch plaatsje in de outback, in het noorden 
van New South Wales, circa 500 kilometer ten noorden  
van Sydney. Er wonen ongeveer 1.200 mensen, die samen 
veel vlees, wol en agrarische producten produceren.

WORKING FARM Bingara Station is een operationeel 
station – 3.000 hectare – waar geen schooldag hetzelfde is.

PAARDRIJDEN Paardrijervaring is niet nodig, je leert het 
op school. De Australische stijl van paardrijden heeft weinig 
te maken met het klassieke rijden in Nederland. Veel 
gebieden zijn zo heuvelachtig dat je veelal in je beugels 
staat of op je zadel achteroverhangt.

KAMPVUUR Na een dag hard werken geniet je bij het 
kampvuur – of op de veranda – van de mooiste zons-
ondergang, de schitterende sterrenhemel, een heerlijke  
barbecue en de prachtigste internationale verhalen.  
Het ultieme gevoel van vrijheid.

INCLUSIEF Voor alles wordt gezorgd. Van maaltijden en 
beddengoed tot paardrijlaarzen en gereedschap.

ZWEMMEN Dat doe je met paarden in de Gwidyr-rivier.  
Een onvergetelijke belevenis.

PERSOONLIJK De groepen zijn klein waardoor er ruimte  
is voor eigen inbreng. De boerenfamilie neemt je op in hun 
gezin en geeft je veel persoonlijke aandacht.

WERK Heb jij je diploma gehaald? Dan helpt de school je, 
als je dat wilt, met het zoeken naar een baan op een cattle 
station. Hun netwerk reikt door heel Australië.

HOOGTEPUNT Voor veel backpackers was de Jackaroo & 
Jillaroo School het hoogtepunt van hun reis.

MEER INFO? 
BEL 0487 551 900 

OF KIJK OP 
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JACK AND JILL
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AUSTRALIË STAAT BEKEND OM ZIJN OUTBACK. VERLATEN, DROGE EN UITGESTREKTE GEBIEDEN, DIE SOMS 

ZELFS ALLEEN MET EEN VLIEGTUIG TE BEREIKEN ZIJN. IN DEZE OUTBACK RUNNEN FARMERS DE GROOTSTE 

CATTLE STATIONS, WAAR ZE DE HULP VAN BACKPACKERS GOED KUNNEN GEBRUIKEN. ERVARING IS EEN PRE. 

WIL JIJ JE KANS VERGROTEN OM OP EEN HEUS CATTLE STATION AAN DE SLAG TE GAAN? VOLG DAN EEN  

CURSUS OP DE JACKAROO & JILLAROO SCHOOL. HIER LEER JE SCHAPEN SCHEREN, VEEDRIJVEN, LASSO-

GOOIEN, PAARDRIJDEN EN HEKKEN REPAREREN. EEN MUST VOOR ELKE BACKPACKER, WANT HIER ONTDEK 

JE HET ECHTE AUSTRALIË.



Ozzie
slangG’day mate, how ya goin’? Listen, tonight  

we’re having an Aussie barbie. Just drop by  
and bring a couple of blokes and sheilas.  
It’s BYO. Stubbies will do! If you’re lucky,  

there might even be a few Pommies and Kiwis 
around as well. So, you’re game? Good on ya!  

What you’re saying? Your car has broken 
down? Fair dinkum, mate! Well, I’ll hear the 

story in the arvo. C-ya!

Ozzie Australiër
Banana bender Inwoner van Queensland
Barbie Barbecue
Arvo Namiddag
Stubby Bierflesje
Billy Theeketel (in de outback op het vuur)
Sheila Vrouw
Bloke Kerel
BYO Bring Your Own (alcoholische drankjes)
Bottle shop Drankwinkel
Ambo Ambulance
Dunny Toilet
Esky Koelbox
Fair dinkum Eerlijk! Echt waar!
G’day Hallo
Good on ya Dat is mooi! Goed geregeld!
Kiwi Nieuw-Zeelander
Billabong Meertje dat nooit droogvalt 
Back of Bourke Erg ver weg
Mate Vriend
No worries! Maak je geen zorgen. Graag gedaan!
Outback Het binnenland van Australië
Pom, Pommie Prisoner of Motherland (oftewel: Engelsman)

Swag Eenpersoonstent (slaapzak)
Ute Pick-uptruck
Walkabout Wandeling zonder bestemming
Woolies Woolworths (winkel)
Telly Televisie
Brekkie Ontbijt
Ciggy Sigaret
Brizzie Brisbane, de hoofdstad van Queensland
Sickie Je ziek melden van werk
Togs Zwemkleding
Footy Australian Rules football (soort rugby)
Heaps Heel veel
Joey Babykangoeroe
Lollies Snoepgoed
Mozzie Mug
Never Never De outback, het centrum van Australië
Reckon! Zeker weten! Absoluut!
Tea Avondeten
Rellie Familielid
Top end Het uiterste noorden van Australië
Road train Grote vrachtwagen met veel trailers
Sunnies Zonnebril
 

In Australië spreken ze Engels. Nou ja, Engels… Met een sterke Australische inslag. Zo zijn ze koning in het afkorten en gebruiken ze veel 
eigen woorden. Om te voorkomen dat je met je oren staat te klapperen aan de andere kant van de wereld, zetten we typische Ozzie slang 
voor je op een rij.

You say
WHAT?!

Work & Travel Company Australia (WTCA) brings young people from all over the world 
to Australia to enjoy the experience of a lifetime. General Manager Mike Parsons:  
“Our objective is to make the transition into the Australian culture, way of life and work 
places as easy as possible for our young customers, as well as giving them a support 
network to use during their time in this wonderful country.”

What makes WTCA so unique? 
“Our Sydney centre and offices are unrivalled in our field for space, comfort and  
functionality. But our Job Placement Service is the biggest asset. We operate a fully  
integrated labour hire and job placement service to assist our customers both in  
Sydney and all around the country to ensure that they are able to find work.”

Is it difficult to find jobs on your own?
“Yes, it is harder for an independent traveller to find work. Firstly, they are competing 
with other travellers and local applicants. Secondly, these young people are outside  
of their home country and not familiar with their surroundings and do not know which 
agencies to contact and papers to look at. Thirdly – and most importantly – with the 
current economic climate as it is, Australia has more local people on the market and 
looking for work.” 

How does WTCA deal with this? 
“WTCA have secure, long term contracts with businesses that use our service year in, 
year out. The opportunities for casual placements in general are fewer and further 
between at the moment and this makes using a service like ours more important than 
ever! In light of the downturn in the world’s economy over the last 24-36 months,  
WTCA has strived to buck the trend. We decided to put on additional resources in this 
area when we felt that times were going to get tougher, and started to simply look  
harder. Our performance has been nothing short of amazing during this time, with  
record numbers of placements / job listings month after month during 2011 and 2012.”

Any advice for how to prepare well before coming to Australia? 
“I think the main thing to keep in mind when making a big trip like this is to be  
prepared for anything! The path will most definitely not always be smooth – and we are 
here to assist in the tougher times – but if people are prepared for anything they will 
have an awesome adventure. The other main piece of advice I can give is, be flexible. 
Unfamiliar and unknown surroundings will often throw people off their stride, and 
plans often need to be adapted or amended to make things happen. Especially when 
looking for work in Australia. Flexibility, and a positive attitude to try new things  
and/or travel to get a job can often be the difference between working or not.”

WTCA THE FACTS: 
•	WTCA	was	established	in	2002
•	Travel	Active	is	one	of	the	founding	 

partners 
•	WTCA	is	the	largest	inbound	operator	 

of its kind in Australia
•	Every	year	WTCA	advertises	6.000	 

individual jobs 
•	The	jobs	are:	unskilled/low	skilled	 
(i.e.	factory/warehouse),	hospitality	
placements (i.e. waiter) and Fruit  
Picking/Harvest	work	placements	

WHAT TO EXPECT IN AUSTRALIA  
FROM WTCA: 

•	Each	member	gets	the	opportunity	to	 
register their work profile 

•	There	is	also	the	option	to	meet	indivi
dually with a recruitment consultant 

•	WTCA	encourages	all	of	the	participants	
to	keep	in	touch	daily/weekly	

•	There	is	a	candidate	standby	&	availabi-
lity list that is updated daily with people 
calling	in	and/or	visiting	the	office	in	
person looking for work in Sydney

•	If	not	in	Sydney	WTCA	advices	to	call	
and/or	email	often	to	tell	where	you	are	
and that your are looking for work

•	As	WTCA	gets	jobs	in	Sydney	they	will	
contact people on the standby list or the 
people	who	emailed/called	in	from	other	
locations  

•	WTCA	also	uses	SMS	alerts	in	Sydney	
and a bulk mail system for interstate 
jobs 

3 REASONS FOR COMING TO  
AUSTRALIA ACCORDING TO MIKE

1 Great weather (almost!) all year round
2 To meet friendly and interesting people 

(other travellers of course, but also the 
locals!)

3 To broaden horizons and move a little 
out of your comfort zone (don’t worry, 
Australia is not that different to Europe)

3 REASONS WHAT YOU MISS OUT 
ON WHEN NOT COMING THROUGH 
WTCA ACCORDING TO MIKE: 

1  The opportunity to meet, travel with  
and form lifelong friendships with like 
minded young people from 20+  
different countries all in one place

2 Access to a purpose built job service 
just for WTCA members

3 The security of having a reputable,  
market leading organization to fall back 
on in difficult times

 ‘Be prepared 
for anything!’

Advice from Mike Parsons,  
general manager Work & Travel 
Company Australia:
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Het is alweer 18 jaar geleden dat ik met Travel Active vertrok naar Australië en Nieuw-Zeeland. Een gewel-

dige ervaring! Anita@Facebook Travel Active: een goede organisatie die je helpt met het uitkomen van 

je dromen! Daisy@Facebook	Wie	gaan	er	 in	nov/dec	naar	Australië?	Wendy@Facebook In de auto 

richting infodag @TravelActive #zinin! Lieke@Twitter Nu alleen nog een kopie van mijn paspoort erbij, 

dan kan mijn aanmeldingspakket worden opgestuurd @TravelActive Louise@Twitter @TravelActive: ik 

zou rondreizen en werken heel leuk vinden of wildlife, maar het ligt nog zo ver voor me… Britt@Twitter 

Net terug van een leuke infoavond van @TravelActive. Ben helemaal enthousiast! Elja@Twitter  

@TravelActive: Nieuw-Zeeland lijkt me erg vet! Yvonne@Twitter Het eerste wat ik ga doen als ik ben 

afgestudeerd is backpacken in Australië. Dat is echt mijn droom! @TravelActive Cheryl@Twitter  

Vandaag precies 15 jaar geleden vertrok ik naar Australië! Kim@Facebook Gaat er iemand a.s. januari 

backpacken in Australië? Let me know! Naomi@Facebook @TravelActive: please follow me! Josephi-

ne@Twitter Bamm! @TravelActive volgt me! Yahooo Josephine@Twitter @TravelActive: heb een fantas-

tische tijd gehad in Canada! Bedankt voor jullie hulp! Folye@Twitter Infobijeenkomst backpacken van  

@TravelActive! Robin@Twitter @TravelActive: wat leuk dat jullie ook echt actief antwoorden op Twitter! 

Sam@Twitter Na 3 uurtjes slaap, nu in de trein richting Venray. Afspraak bij @TravelActive en daarna 

backpack uitzoeken! Gaat het dan ECHT gebeuren? Judith@Twitter Ik ben net 3 uur in het land en heb 

nu al een ‘cultuurshock’. De mensen in Nieuw-Zeeland zijn ontspannen, vriendelijk en behulpzaam.  

Ik moet er nog aan wennen dat ik niet veel moet, ik heb nog steeds het gevoel dat ik morgen of volgende 

week verplichtingen heb (school, werk...). Ik heb nog een heel jaar om mij hierop aan te passen!  

Roy@Reismee Mag ik weer? RT @TravelActive: nog 2 plekjes op groepsreis naar Australië en Nieuw-

Zeeland. #Australië #Nieuw-Zeeland Lisette@Twitter Whaa, na de voorlichting van @TravelActive op 

school heb ik helemaal zin om naar Londen te gaan! Nu de foldertjes lezen! Merel@Twitter Erg leuk 

gevonden!!! RT @TravelActive: wie reist wordt veel gemist, maar wie niet reist mist veel! Mike@Twitter 

Oudste zoon Raoul gaat zometeen voor de vierde keer zomerwerk doen in Fiesch, Wallis bij dezelfde 

boerenfamilie, lekker hooien! @TravelActive Jan@Twitter Working holiday visum en creditcard aange-

vraagd. Waaaaaaaa!!! #Australië #TravelActive Naomi@Twitter

EEN TIJDJE NAAR HET BUITENLAND IS GEWELDIG, INSPIREREND, LEERZAAM... WIJ KUNNEN 
HEEL VEEL REDENEN BEDENKEN WAAROM JE MORGEN NOG ZOU WILLEN VERTREKKEN. 
MAAR WAT VINDEN JULLIE? LAAT ONS WETEN WAT JOUW BUITENLANDAVONTUUR JOU HEEFT 
OPGELEVERD OF WAAROM JE WEG WILT. NIETS IS TE GEK, DUS LEEF JE HIERONDER UIT!  
TRAVELACTIVE@FACEBOOK

Yasmin: na mijn vervolgopleidig wil ik heel graag een tijd weg om alle mooie 
dingen in de wereld te zien en andere culturen te ontdekken!

Susanne: inzicht in mijzelf, grenzen verleggend, zelfstandig en wat jullie al  
eiden: geweldig, inspirerend en leerzaam!

Kyra: ervaring, nieuwe vrienden, inzicht en begrip voor andere culturen, een nieuwe taal,  
je leert jezelf kennen, zelfstandigheid. Na één keer kun je niet meer stoppen!! 

Marjan: Gewoon! Omdat het kan.

Jessica: Life changing! Verslavend!!

Jolene: Total freedom!

Karina: ondernemen, zelfstandig, ontwikkeling, fantastisch, uitdaging, droom!

MET SPOED GEZOCHT: BEGELEIDERS SUMMERCAMP IN AMERIKA! VOOR DE ZOMER VAN 
2013 IS TRAVEL ACTIVE OP ZOEK NAAR ENTHOUSIASTE AVONTURIERS DIE KINDEREN WILLEN 
BEGELEIDEN OP EEN OP EN TOP AMERIKAANS SUMMERCAMP! TRAVELACTIVE@FACEBOOK

Ellen: Plaats dit over een jaar nog een keer, ik heb stage in juli! Balen...

Alexandra: Ooohhh! Ik wil dat eigenlijk best graag doen! Voor wanneer is de aanmeldings-
deadline? Dan kan ik dat misschien als stage doen!

Travel Active: Dit schooljaar is 11 januari de uiterste aanmelddatum, volgend jaar zal het ook 
rond die tijd liggen Ellen!

Renee: Is het echt 100% verplicht om voor 15 juni naar Amerika te vertrekken??

Ester: Doen! Beste tijd van je leven.

Pieter: Doen! Ik ga dit jaar ook weer terug. 

Michelle: Kan ik ook mijn inschrijving van au pair omzetten hierin? 

Larissa: Ik heb me al ingeschreven!!! 

Renee: Voor 15 juni is helaas niet haalbaar voor mij... 

Eveliene: Superervaring! Meteen een maandje extra reizen eraan vastplakken!

Ellen: In dat geval ga ik dit echt onthouden, mijn jaartje au pair ging helaas  
niet door maar naar het buitenland zal ik!

U I T  D E  O N L I N E  P O S T

Van het net gevist
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DRAAG JE 
STEENTJE BIJ…
WIL JE OP EEN INTENSE MANIER KENNISMAKEN MET DE LOCALS EN ECHT ERVAREN HOE HET IS OM IN  

AUSTRALIË TE WONEN EN TE WERKEN? DAN IS VRIJWILLIGERSWERK IDEAAL. JE DOET NIET ALLEEN EEN  

ERVARING OP DIE JE NOOIT MEER VERGEET, JE KOMT OOK TERECHT OP PRACHTIGE PLEKKEN WAAR JE ALS 

BACKPACKER NIET ZOMAAR KUNT KOMEN. BOVENDIEN LEVER JE EEN ECHTE BIJDRAGE, WANT JE HELPT MEE 

OP OPERATIONELE PROJECTEN. REALISEER JE WEL: VRIJWILLIG IS NIET VRIJBLIJVEND. BEDENK VOORAF OF JE 

BEREID BENT TIJD EN ENERGIE IN IETS TE STEKEN ZONDER DAT JE DAARVOOR WORDT BETAALD. WÉL KRIJG 

JE KOST EN INWONING. EÉN DING IS ZEKER: MET VRIJWILLIGERSWERK VERRIJK JIJ JE WERKVAKANTIE OP EEN 

HEEL BIJZONDERE MANIER.

Verzorg inheemse diersoorten in  
Kangaroo Valley, New South Wales
Chakola is een opvanghuis voor wilde dieren op twee uur rijden van 
Sydney en Canberra. Er leven typisch Australische diersoorten zoals 
kangoeroes, wallabies (waaronder de met uitsterven bedreigde 
brush-tailed rock wallaby), vleermuizen, wombats en possums.  
Ook zijn er tal van inheemse vogels. Denk aan kookaburras, rain-
bow lorikeets, cockatoos en lyrebirds. Als vrijwilliger help je mee 
met de dagelijkse verzorging van deze bijzondere dieren. Op het 
magnifieke terrein zijn vijftien cabins, waar circa veertig vrijwilligers 
kunnen verblijven.

Doe veldonderzoek in Brookfield  
Conservation Park, South Australia
Brookfield Conservation Park is 5.534 hectare groot en gelegen  
op honderd kilometer van Adelaide. Het park ligt vlak bij de River 
Murray en maakt deel uit van het leefgebied van de Ngaiawang,  
de oorspronkelijke bewoners van Zuid-Australië. Vrijwilligers heb-
ben allerlei taken, maar houden zich vooral bezig met onderzoek 
naar de leefomgeving van bedreigde diersoorten, zoals de southern 
hairy-nosed wombat. In dit natuurgebied krijg je – vanuit een  
speciaal onderzoekskamp – de unieke kans om kennis te maken 
met de uitzonderlijke flora en fauna.

Bescherm crayfish in Mt Arthur Centre, 
Tasmanië
Achttien kilometer ten noordwesten van Launceston en vier kilo-
meter voor het dorp Lillydale. Daar ligt het Mt Arthur Centre, op vijf 
hectare met bos, rivieren en wetlands. Dit natuurpark is het leef-
gebied van de met uitsterven bedreigde zoetwaterkreeft. Op de  
talrijke conservatieprojecten en bij de nabijgelegen outdooractivi-
teiten is de inzet van vrijwilligers meer dan welkom.

Wees lief voor het strand van Hay Point 
Foreshore – Queensland
Hay Point Foreshore is een langgerekt en rustig zandstrand met uit-
zonderlijke vegetatie. Dit strand kijkt uit over de prachtig turquoise 
wateren van de Koraalzee. Het is een mooi natuurgebied met in-
heemse waterdieren, planten, vlinders, vogels en reptielen. Stuk 
voor stuk hebben ze veel te verduren gehad van de invasie van  
exotische plant- en diersoorten. Met zachte hand wordt de natuur-
lijke omgeving in ere hersteld. Met hulp van vrijwilligers!

Zet je in voor de zwarte kaketoe –  
Western Australia
In de heuvels van Perth ligt het Kaarakin Black Cockatoo Rehabilita-
tion Centre. Op ruim zestien hectare zet de betrokken crew zich hier 
in voor het behoud van de zwarte kaketoe, die met uitsterven wordt 
bedreigd. Hun belangrijkste taak: het redden, revalideren en, indien 

mogelijk, de forest red-tail en de carnaby’s black cockatoos terug-
zetten in de natuur. Ook biedt Kaarakin onderdak aan ander inheems 
wildlife zoals kangoeroes, emoes, dingo’s, zwarte zwanen, galahs 
en de zeldzame gouldian finch. Als vrijwilliger help je mee om de 
dieren een natuurlijke leefomgeving te bieden. Maar je verricht ook 
onderhoudswerkzaamheden en helpt mee op het land.

Behoud het Whitewood Road Rainforest – 
Northern Territory
Het Whitewood Road Rainforest herbergt unieke flora en fauna,  
zoals de zeldzame darwinpalm. Om dit geïsoleerde tropisch regen-
woud te behouden en te beschermen, is de hulp van vrijwilligers 
hard nodig. Het gebied wordt bedreigd en neemt in omvang af.  
Vrijwilligers lokaliseren de verschillende soorten planten en  
brengen ze in kaart. Ontdekken ze exotische rassen die er niet 
thuishoren, dan worden die verwijderd.  

Goed om te weten: slechts een klein gedeelte van de door 
jou betaalde programmakosten is bestemd voor de onkosten 
die Travel Active in Nederland maakt. De rest komt ten goede 

van de lokale partnerorganisatie, die hiervan de project-
ontwikkeling, huisvesting, maaltijden, vervoer, begeleiding 

en materialen betaalt.

“Het is een geweldige manier om iets 
terug te doen voor de maatschappij. 

Ik vond het vrijwilligerswerk echt leuk.”
Erin

In Australië zijn er verschillende soorten projecten waar jouw  hulp ontzettend welkom is.

“Een geweldige mogelijkheid om plekken 
te zien, de natuur te ontdekken, plezier 

te hebben en nieuwe vrienden te maken. 
Je krijgt een ander perspectief op het 

leven en wat belangrijk is.” Marie

Kangaroo Valley

Crayfish

Hairy-nosed wombat

Zwarte kaketoe

Hay Point Foreshore
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“Het was zo leuk. Ik heb ervan genoten 
om andere mensen met verschillende 
culturen te ontmoeten en tegelijkertijd 

de natuur te behouden voor toekomstige 
generaties.” Bob

“Kennis is alles. Door alleen wat tijd te 
investeren, leer je ontzettend veel van je 

werk als vrijwilliger.” Brie



AOTEAROA De Maori-naam van 
Nieuw-Zeeland, ‘het land van de lange 
witte wolk’.

AUCKLAND City of Sails, en de groot-
ste stad van Nieuw-Zeeland. 

HAKA Een traditionele Maori-dans.  
Gedanst tijdens ceremonies.

QUEENSTOWN Voor echte daredevils. 
Van skydiven en bungeejumpen tot 
raften, zorbing en jet-boaten. 

WELLINGTON De hoofdstad.

KIA ORA ‘Welkom’ in het Maori, de 
taal van de eerste bewoners. Een kleur-
rijk volk met oude tradities en een echte 
krijgscultuur.

KIWI Een loopvogel, het nationaal  
symbool van Nieuw-Zeeland.

CAPE REINGA In het uiterste noorden 
op het Noordereiland. Hier ontmoeten 
twee oceanen elkaar en kun je met 
dolfijnen zwemmen.

CHRISTCHURCH De Garden City.

COROMANDEL Een prachtige regio 
met tropische regenwouden, schitte-
rende stranden, unieke diersoorten en 
uitdagende trekkings.

RAGLAN Hét surfparadijs van Nieuw-
Zeeland.

MEER INFO? 
BEL 0487 551 900 

OF KIJK OP 
WWW.TRAVELACTIVE.NL

TUSSEN  
DE SCHAPEN

Nieuw-Zeeland wordt geroemd 
om zijn overweldigende natuur. 
En dat willen de inwoners graag 
zo houden. De zeer milieu-
bewuste Nieuw-Zeelanders 
doen er dan ook alles aan om 
hun mooie en schone land te 
beschermen. Zowel het Noor-
der- als het Zuidereiland heeft 
een eigen karakter en ze zijn 
zeer verschillend qua land-

schap. Zo zijn er op het Noor-
dereiland dolfijnbaaien, zwavel-
meren, subtropische eilandjes 
en actieve vulkanen. Het Zuider-
eiland is bedekt met kristal-
heldere meren, gletsjers, fjorden, 
watervallen, bergketens en in-
heemse bossen. De afstanden 
zijn niet zo groot, dus alle  
bezienswaardigheden zijn  
goed te bereizen.

Met je rugzak
Nieuw-Zeeland wordt nog niet zo overspoeld door backpackers als Australië, dus baantjes 
zijn er in overvloed. Mits je niet al te kritisch bent. Van fruit plukken, horecawerk, schapen 
scheren en schoonmaken tot administratieve taken, werken op een callcenter en boerderij-
werk. De partnerorganisatie van Travel Active helpt bij het vinden van een job. Ook krijg je 
toegang tot een digitale database waarin je baantjes kunt vinden in het hele land. Inschrij-
ven bij uitzendbureaus helpt ook. Na je eerste dagen in Auckland kun je direct op zoek  
naar een baan of aan je ontdekkingsreis beginnen. En heb jij graag een streepje voor op  
anderen? Perfectioneer dan je Engels en breid je woordenschat uit met een taalcursus in 
Queenstown of Auckland.

Vriendelijkheid troef
Vriendelijk en beleefd. Dat zijn Nieuw-Zeelanders bij uitstek. Ook zijn ze extreem gastvrij  
en contact is dan ook snel gemaakt. Op straat wordt iedereen begroet en algauw spreken 
ze elkaar aan bij de voornaam. Verder zijn de kiwis wars van arrogantie, autoritair gedrag, 
titels, rijkdom, sociale status en gelikte praatjes. Individuele prestaties en kansen voor  
iedereen, daar draait het om in dit land aan de Grote Oceaan. En op de werkvloer?  
Daar tellen argumenten en draaien ze niet om zaken heen. Eerlijkheid, punctualiteit en  
een groot gevoel voor humor geven je carrière hier een boost.

Be a professional host 
Nieuw-Zeeland heeft een goed ontwikkelde gastronomie. Waar je ook bent, overal kun je 
heerlijk eten, de lekkerste cocktails proeven en genieten van geurige koffiespecialiteiten. 
Wil je graag in de horeca werken? Volg dan de tweeweekse horecacursus, waar je wordt  
opgeleid tot professional. Tijdens deze in de branche hooggewaardeerde opleiding leer  
je alle vaardigheden om vakkundig aan de slag te gaan in cafés, hotels en restaurants.  
De cursus is te volgen in Auckland en Wellington. 

En wil je deze training spectaculair beginnen? Combineer ’m dan met een elastieksprong 
van een veertig meter hoge brug. Op de plek waar ooit ’s werelds eerste bungeejump 
plaatsvond. Je bent in goede handen, want deze sprong maak je bij het bedrijf waar het  
allemaal mee begon: AJ Hackett Bungy. Als aandenken ontvang je een uniek T-shirt.

Reis samen of alleen
Iedereen die gaat backpacken in Nieuw-Zeeland kan ervoor kiezen om in een groep te ver-
trekken. Samen met anderen vlieg je, via een compleet verzorgde stop-over van één nacht 
in tropisch Singapore, naar Auckland. Tijdens een mooie stadstour ontdek je de kleurrijke 
markten, de superschone omgeving en de overweldigende skyline. Na aankomst in Auck-
land logeer je drie nachten in het beste hostel van de stad. Je krijgt een waardevolle reis-  
en werkoriëntatie. Hierna ga je op eigen gelegenheid verder. Alleen, of met een reismaatje 
uit de groep. En start jij je werkvakantie liever alleen of met een vriend of vriendin, dan  
bepaal je zelf wanneer je vertrekt.

ZWEMMEN MET DOLFIJNEN, RAFTEN DOOR WOESTE RIVIEREN, GLETSJERS BEKLIMMEN MET SPIKES, HIKEN 

TUSSEN DAMPENDE GEISERS, BUNGEEJUMPEN VANAF IMMENS HOGE BRUGGEN, KANOËN DOOR KRISTAL-

HELDER WATER EN SKYDIVEN OP VIER KILOMETER HOOGTE. HET LAND VAN DE KIWIS IS VOOR BACKPACKERS 

ÉÉN GROOT AVONTUUR. NIET VOOR NIETS NOEMEN DE LOCALS HUN NIEUW-ZEELAND GOD’S OWN PARADISE. 

ALS BACKPACKER REIS JE DOOR EEN DECOR VAN REGENWOUDEN, FJORDEN, BERGEN, VULKANEN, MODDER-

POELEN EN STRANDEN. JE ONTDEKT HET SPROOKJESACHTIGE LAND, DAT VEEL MEER SCHAPEN DAN INWONERS 

TELT, VAN BINNENUIT. 

SCHAPEN Ongeveer veertig miljoen (!) tegenover ruim vier miljoen mensen…

MATAMATA Stap hier in het filmdecor van The Lord of the Rings.
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WAIWERA THERMAL RESORT 
Baden in honderd procent natuurlijke 
bronnen. In Auckland, aan de kust.

ABEL TASMAN Het kleinste nationaal 
park op het Zuidereiland. Ontdek de 
mooie natuur met zijn adembenemende 
stranden in een kajak.

WAITOMO Voor grotten met miljoenen 
glimwormpjes. Het sprookjesachtige 
schouwspel bekijk je al dobberend 
vanaf een boot of autoband.

DOUBTFUL SOUND Een groot en diep 
fjord dat is opengesteld voor publiek. 
Vanaf de boot trekt het overweldigende 
natuurlandschap aan je voorbij.

DUNEDIN Leuke studentenstad met 
Engelse sfeer. Beroemd vanwege Bald-
win Street: de steilste straat ter wereld.

KELLY TARLTON’S SEA LIFE AQUA-
RIUM Onderwaterwereld in Auckland 
waar je kunt zwemmen met haaien. Met 
of zonder kooi.

TWIZEL Toegangspoort tot Mt. Cook, 
de hoogste berg in Nieuw-Zeeland. Dit 
bergdorpje is een populair opstappunt 
voor verbluffende helikoptervluchten.

SKY TOWER In Auckland. Het hoogste 
vrijstaande gebouw op het zuidelijk 
halfrond. Geniet van bijzondere verge-
zichten in het ronddraaiende restau-
rant. Of loop over het glazen dak, de 
SkyWalk…

WWOOF Willing Workers On Organic 
Farms. Oftewel: vrijwilligerswerk op een 
biologische boerderij. Tegen kost en 
inwoning.

MEER INFO? 
BEL 0487 551 900 
OF KIJK OP 
WWW.TRAVELACTIVE.NL

Op ontdekkingsreis

Er is van alles te beleven om  
dit spectaculaire land in al zijn 
schoonheid te ontdekken. Via 
Travel Active boek je de meest 
complete tours. In kleine groe-
pen beleef je de cultuur, de na-
tuur en het avontuur. Onze tip: 
boek de tours al in Nederland, 
want dan profiteer je van een 
aantrekkelijke korting.

Maak kennis met 
Maori
Eén dag deel uitmaken van de 
Maori-gemeenschap. Dat kan  
in Roturua. Je doet mee aan  
activiteiten als whakairo (hout-
snijden) en je zingt waiata  
(Maori-liedjes). Ook leer je de 
haka, de bekende oorlogsdans. 
Je geniet van traditionele gerech-
ten, veel zang en dans. Natuurlijk 
mag je zelf meedoen, dat wordt 
eigenlijk ook van je verwacht. 
Verder ga je raften op de rivier  
en maak je een prachtige wande-
ling langs pruttelende modder-
poelen, natuurlijke minerale  
baden en dampende geisers.

Let’s surf!
Het land van de kiwis heeft een 
kilometerslange kustlijn met 
ongelofelijk veel mooie surf-
spots. In een vijfdaagse cursus 
leer je – met of zonder ervaring – 
hoe jij de golven op een plank 
kunt trotseren. De groepen zijn 
klein, dus je profiteert van maxi-
male persoonlijke begeleiding. 
Voor alle surfdudes zijn de 
transfers vanaf Auckland, het 
materiaal, de accommodatie  
en de maaltijden inclusief.

Trossen los
Met trots draagt Auckland de 
naam City of Sails. En met recht, 
want de stad met het hoogste 
aantal zeilboten per inwoner ligt 
aan een van ’s werelds mooiste 
havens. Hier wordt gestreden 
om de America Cup, de oudste 
zeiltrofee op aarde. Stap aan 
boord van zo’n origineel jacht en 
maak tijdens een idyllische tocht 
deel uit van de bemanning. Dat 
betekent: handen uit de mouwen 
óf op het dek genieten van de 
koele bries.  

Waag de sprong
Nieuw-Zeeland is hét land van de avontuurlijke sporten.  
Van skywalk tot zorbing, de bedenkers waren Nieuw-Zeelanders.  
Dus breng je adrenalinepeil omhoog en waag hier de sprong  
van je leven. Travel Active biedt je – in samenwerking met lokale 
partners – de ultieme thrillseeking adventures, die je voor vertrek 
al kunt boeken. 

Nevis Bungy Jump
Extremer kan bijna niet. Boven de Nevis River, op 134 meter,  
maak je de hoogste sprong van Nieuw-Zeeland. Zelfs ervaren  
bungeejumpers zijn boven deze rivier nog zenuwachtig.  
Na afloop krijg je een unieke dvd-opname van je sprong mee  
naar huis.

Canyon Swing
Heen en weer schommelen in een van de beroemdste ravijnen: 
Shotover River Canyon in Queenstown. ’s Werelds hoogste  
swing: 109 meter boven de (af )grond.

Taupo Skydive
Met uitzicht op het grootste meer van Nieuw-Zeeland, Lake  
Taupo, spring je uit een vliegtuig op 4.500 meter hoogte.  
Na een vrije val van zestig seconden geniet je al zwevend van  
het spectaculaire land schap onder je.

Adrenalin Junkie
Een echte adrenalinejunkie springt, swingt en duikt. Kortom,  
ervaar deze extreme sports alle drie: de Nevis Bungy Jump, de  
Canyon Swing én de Taupo Skydive!

ROTORUA Het centrum van de Maori- 
cultuur. In een geur van zwavel, vanwege  
de geothermische activiteit in het gebied.
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HOP ON, HOP OFF
Om Nieuw-Zeeland al werkend te zien en te beleven, is reizen met de bus ideaal. Met de buspassen van Stray Travel stap je in 
en uit waar en wanneer je maar wilt. Dus als je ergens langer wilt blijven, dan kan dat gewoon. Heb je alles gezien of zit je werk 
erop, dan stap je weer in de bus om je rondreis te vervolgen. Hop on, hop off dus.

Goed om te weten: er zijn nog meer buspassen van de Stray Travel beschikbaar. Via Travel Active kun je ze allemaal boeken. 
En doe je dat voor je vertrekt: met aantrekkelijke korting. 

Peter |  Auckland-Wellington
Op het Noordereiland brengt deze buspas je oog in oog met  
het Hahei-strand en de hotpools in Coromandel. Je ziet Raglan, 
dé surfspot, en de glimwormpjes in Waitomo Cave. Ook over-
nacht je in een authentiek Maori-huis waar je kennismaakt  
met traditionele spijzen. Je gaat raften in Rotorua, loopt door 
vulkanisch gebied en bewondert Nieuw-Zeelands grootste 
meer: Lake Taupo. Dé plek voor een tandemsprong. Verder  
ontdek je Tongariro National Park via een wandeling over de 
wereldberoemde Tongariro Crossing.

Moe | Auckland-Christchurch
Buspassen Peter, Jill, Q en Ron ineen. Voor wereldreizigers die 
niets willen missen! 

Bret | Christchurch-Auckland
De buspas voor backpackers die ten minste drie weken de tijd 
hebben en willen starten in Christchurch en eindigen in Auck-
land. Alle geheimen van het Zuidereiland geven zich bloot. Ook 
krijg je een goede indruk van wat het Noordereiland heeft te 
bieden aan schitterende stranden, fraaie grotten, indrukwek-
kende cultuur en spuitende geisers.

Stray everywhere | de roundtrip
De meest uitgebreide en complete pas: de koning van Stray 
Travel. In Auckland, Christchurch of elke andere plek onderweg 
kun je beginnen en eindigen. De totale trip duurt vijf weken en 
het is de beste manier om alles van Nieuw-Zeeland te zien. In 
het noorden, het noorden van het noorden, het oosten en het 
zuiden! Zo ga je snorkelen in de Bay of Islands, heerlijk zonnen 
op het wereldberoemde Ninety Mile Beach, roggen voeren en 
de watervallen bezichtigen in Gisborne, de stad die als eerste 
ter wereld tijdens de nieuwe dag de zon ziet opkomen. Verder 
stop je op alle bestemmingen waar de overige buspassen ook 
heen gaan.

Q | Christchurch-Christchurch
De west- en zuidkust op het Zuidereiland. Je bezoekt de machti-
ge Franz Josefgletsjer, die je ook kunt beklimmen. Er worden 
stops gemaakt in Mount Aspiring National Park en Queenstown. 
Ook bewonder je de ontelbare fjorden bij Milford Sound en  
vanuit het historische Gunn’s Camp maak je de mooiste wande-
lingen. Verder zie je de onaangetaste schoonheid van Stewart  
Island en de pinguïns en zeehonden in The Caitlins. Ook op de 
route: de Petrified Forest, een oerbos van miljoenen jaren oud.

Jill | Auckland-Auckland
Dezelfde bustrip als Peter, maar dan uitgebreid met een  
bezoek aan Wellington. Niet alleen de hoofdstad, maar ook de 
thuisbasis van het nationaal museum Te Papa Tongarewa.

Ron | Christchurch-Christchurch
Met deze buspas zie je alle bezienswaardigheden op het  
Zuidereiland. De rit brengt je naar het Abel Tasman National 
Park, de ruige westkust en de oude goudzoekersstad Barry-
town. Naast alle highlights van route Q bezoek je met buspas 
Ron ook Kaikoura, dé plek aan de oostkust om walvissen en  
ander wildlife te spotten.
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Vera met 
begeleiders van 

SWAP en 
Travel Active

Vera (31) ging in 2010 met Work & Travel van Travel Active naar  
Vancouver in Canada. “Ik had zin om naar het buitenland te gaan, 
maar wilde wel werken omdat ik niet genoeg geld had om alleen 
maar te reizen.” Het land van bestemming was niet echt een  
bewuste keuze: “Ik was al veel in Zuid-Amerika geweest en Azië 
trok me niet zo. Noord-Amerika leek me wel wat. Toen heb ik ezel-
tje-prik op de kaart gedaan. Daar kwam Vancouver uit”, lacht ze. 

“Ik mis de weidse en  
grootse natuur in Canada”

MAZZEL BIJ SWAP
Vera had, zoals ze zelf zegt, ontzettend veel mazzel dat ze bij  
Student Work Abroad Program (SWAP) aan de slag kon. Bij deze  
Canadese partnerorganisatie van Travel Active begeleidde en 
coachte ze andere jongeren die net zo enthousiast waren over  
het reizen als zij. “Echt een topbaan.” 

Wat ze vooral zo geweldig vindt aan Canada is de natuur.  
“Ik mis het weidse en grootse van de natuur; de bergen en het 
buiten leven.” Hoewel Nederland eigenlijk een maatje te klein  
voor haar is, miste ze overzee toch wel de Hollandse gezelligheid.  
“Bij iemand thuis afspreken doen ze daar bijvoorbeeld niet.  Je  
ziet elkaar eigenlijk altijd in de stad.”

FOCUS OP DE WERELD
Het werk bij SWAP ging Vera zo goed af dat ze het aanbod kreeg 
nog een jaar langer te blijven.  Daarvoor moest ze eerst terug naar 
Nederland  om van daaruit haar papieren te regelen. “Helaas was 
het jaarlijkse maximumaantal visa al bereikt waardoor ik niet meer 
in Canada kon werken. Toen heb ik wel even heel hard gehuild.”
Vera is er het type niet naar om bij de pakken neer te gaan zitten. 
Ze besloot haar al gekochte vliegticket om te zetten en ging vijf  
weken door het uitgestrekte land reizen. “Toen ben ik nog op de 
plekken geweest die op mijn lijstje stonden om naartoe te gaan, 
zoals Alaska, de Rocky Mountains en de surfhotspot Tofino. Ik vond 
het wel gek om weer in Vancouver te zijn, omdat ik gewend was om 
daar te wonen en te werken.”

“Ik had echt een topbaan”
In Nederland werkt Vera nu bij TNO.  Ze werkt mee aan het inter-
nationaliseringsbeleid gericht op de opkomende economie in  
Brazilië. “Bij mij ligt de focus niet op Nederland, maar op de  
wereld. Nederland is zo klein. Ik heb een grotere speeltuin nodig.” 
Gelukkig staat haar volgende trip alweer bijna op de planning:  
Argentinië.

“NEDERLAND IS VOOR MIJ  
TE KLEIN, IK HEB EEN  

GROTERE SPEELTUIN NODIG”
Waarschuwing! Pas op je hart bij het reizen. Want voor je het 

weet, heb je het verloren aan een buitenlandse geliefde of 
land. Vera verloor haar hart aan het reizen zelf. “Toen ik geen 

tweede visum kreeg, heb ik even heel hard gehuild.”

Vera is het liefst op reis...
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De meeste camps liggen aan de 
oostkust van Amerika. Naast  
algemene zomerkampen zijn er 
ook speciale summercamps 
voor kansarme, welgestelde of 
religieuze kinderen. Ook zijn er 
camps voor gezinnen, jongens, 
meisjes en kinderen of volwas-
senen met een beperking. Zowel 
Amerikanen als Europeanen 
kunnen een voorkeur aangeven 
waar ze als begeleider aan de 
slag willen. Maar het is beter 
om open te staan voor elke type 

zomerkamp, want overal wordt 
het een onvergetelijke werk-
vakantie. Gegarandeerd.

Sport en spel
Op een Amerikaans zomerkamp 
draait het om sport en spel. Er 
wordt van alles georganiseerd 
om de kinderen een leuke va-
kantie te bieden. General coun-
selors begeleiden de kinderen 
gedurende de dag. Ze staan  
met ze op, helpen ze bij sport-
activiteiten en doen allerlei  

RONDREIS Begeleiders ontvangen na 
afloop van een zomerkamp een vergoeding 
van 1.000 tot 1.300 dollar. Een mooi bedrag 
om van rond te reizen en te genieten van 
wat dit immense land te bieden heeft.

CENTRAL PARK Het grootste stadspark 
op het eiland Manhattan in New York. Het 
bekendste park van New York en wellicht 
zelfs van de Verenigde Staten.

STARBUCKS ’s Ochtends goed wakker 
worden in dit wereldberoemde koffiehuis 
met een heerlijke kop koffie.

FIFTH AVENUE Een chique winkelstraat 
en een van de beroemdste straten van New 
York. Ook ’s werelds  duurste straat met 
huurprijzen van ruim elfduizend euro per 
vierkante meter per jaar.   

CONEY ISLAND Een New Yorks schier-
eiland met het oudste aquarium van  
Amerika en een schitterend strand waar  
het heerlijk zonnen is.

BROOKLYN HEIGHTS Deze wijk geeft 
een prachtig uitzicht op de skyline van 
Manhattan.

SUBWAY Dé plek voor jongeren om hun 
hiphopshows te laten zien.

BAGEL Een broodje met een gat erin, vaak 
gegeten met cream cheese als lunch.

GRAND CANYON Een zeer brede en diepe 
kloof in het noorden van de Amerikaanse 
staat Arizona. Zeker de moeite waard om te 
bezoeken na het zomerkamp.

CALIFORNIË The Golden State. Rijk aan 
natuurschoon, mooie vegetatie en bijzon-
dere fauna. Van bergen en skigebieden tot 
woestijnen en meren. 

BROADWAY Voor een unieke musical-
ervaring.

MEER INFO? 
BEL 0487 551 900 

OF KIJK OP 
WWW.TRAVELACTIVE.NL

OF JE NU KIJKT NAAR MUZIEK, MODE, FILM OF SPORT: AMERIKA ZET OP ALLERLEI GEBIEDEN DE TOON. DAT 

KOMT VOORAL DOOR HET ENTHOUSIASME EN DE VRIJE GEEST VAN DE MILJOENEN AMERIKANEN. NERGENS 

ANDERS TER WERELD ZIJN ZE ZO GOED IN HET ONTDEKKEN EN STIMULEREN VAN BIJZONDERE TALENTEN. 

IEDEREEN DIE DE VEELZIJDIGHEID VAN DE AMERIKAANSE CULTUUR EN NATUUR WIL ERVAREN, KAN ALS  

BEGELEIDER GAAN WERKEN OP EEN TYPISCH AMERIKAANS ZOMERKAMP. HIER BRENGEN VEEL AMERIKAAN-

SE KINDEREN HUN ZOMERVAKANTIE DOOR. VOOR EEN WEEK, EEN MAAND EN SOMS ZELFS NOG LANGER. VAN 

JONG TOT OUD, VAN ARM TOT RIJK, MET OF ZONDER OUDERS: VOOR IEDEREEN IS ER EEN PASSEND CAMP. 

OP KAMP

leuke dingen met de groep. Van 
’s ochtends tot ’s avonds. Bege-
leiders die bijvoorbeeld een op-
leiding volgen in sport of als  
pedagogisch medewerker kun-
nen aan de slag als specialist 
counselor. Deze specialisten 
geven de kinderen les. Dus ie-
dereen die goed kan zwemmen, 
paardrijden, tennissen, kajak-
ken, klimmen, zeilen, mountain-
biken of pottenbakken heeft 
een streepje voor. Want hoe 
meer ervaring, hoe groter de 
kans dat je wordt geselecteerd.

Big Apple
Op een zomerkamp wordt er 
hard gewerkt en maken begelei-
ders lange dagen. Op je vrije 
dag is er alle ruimte om de 
prachtige omgeving te ontdek-
ken. Alleen of samen met je 
nieuwe internationale vrienden. 
Begeleiders die kiezen voor een 
werkvakantie op een Ameri-
kaans zomerkamp, starten hun 
avontuur in de toonaangevende 
Big Apple. Bij aankomst in New 
York krijgt iedereen een prakti-
sche oriëntatie, georganiseerd 
door de partnerorganisatie van 
Travel Active. Veel Nederlandse 
begeleiders ken je al, want voor 
vertrek heb je die ontmoet op 
een Happy Camper Meeting.  
En wil je meer van het land van 
de onbegrensde mogelijkheden 
zien, dan kun je na afloop van 
het zomerkamp nog enkele  
weken rondreizen. 

TIMES SQUARE Het bekendste plein van 
de wereld met meer dan vijftig elektronische 
billboards. In New York. Vooral ’s avonds  
een waar lichtspektakel.

VRIJHEIDSBEELD Het beeld van New York 
dat symbool staat voor de verwelkoming van 
iedereen: terugkerende Amerikanen, gasten 
en immigranten.

Eind jaren 80 was Mark Maasdam 
zélf begeleider op summercamp.  
Dat inspireerde en motiveerde hem tot 
de oprichting van Travel Active.
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KEEP IT SAFE
ZIPLOCZAKJES
“Van die handige zakjes waar je lucht- en waterdicht spulletjes  
in bewaart.” Freek

INPAKKEN
DE BACKPACK VAN…
Goed je backpack inpakken is een hele kunst. 
Want je wilt alleen die spullen meenemen die je 
ook echt nodig hebt tijdens je werkvakantie.  
Een rugzak kun je erg volstoppen, maar je moet  
’m ook nog wel zien te dragen. Om je te helpen 
plaatsten wij een oproep op Facebook waarin  
we ervaren backpackers vroegen wat je zeker  
wel en niet moet meenemen.

WIE WAT  
BEWAART,  
DIE HEEFT  
WAT
USB-STICK 
“Al je belangrijke documenten, 
foto’s en kopieën altijd bij de 
hand.” Bas

GEEN VLIEGENMEPPER
TABLET 
“Mailen met je ouders, Wordfeud spelen tijdens het wachten  
op een vlucht, foto’s bewaren en bekijken en online je hostels 
boeken! No worries!” Marieke 

AFBLIJVEN!
HANGSLOTJE 
“Superhandig om je kluisje in 
het hostel af te kunnen sluiten.  
Heb je er geen bij je, dan kun je 
dit vaak wel huren, maar dit 
kost je alleen maar $$$ en we 
blijven Hollanders natuurlijk.” 
Eefje

HEUS OOK 
VOOR MEISJES
ZAKMES 
“Komt onderweg echt altijd wel 
een keer van pas.” Yentl

VEILIG REIZEN
FLIGHTBAG 
“Bescherm de banden van je backpack door er een flightbag omheen 
te doen. Op vliegvelden wordt er vaak niet zachtzinnig met bagage 
omgegaan. Zonde om je reis met een kapotte tas te beginnen.” 
Jeroen

WAT ZEG JE?!
OORDOPJES
“Je slaapt vaak met andere 
mensen op een slaapzaal en 
niet iedereen slaapt even  
geruisloos. Wil je af en toe  
dus een goede nachtrust,  
dan zijn oordopjes het eerste 
dat je in je backpack gooit.” 
Saskia

FLIP-FLOP
SLIPPERS 
“Luchtig, trendy, goedkoop en handig voor onder 
de douche en op het strand. Vooral in Australië zijn 
ze in alle soorten en maten te vinden.” Sharona

PLEZIER IS TROEF
SPEL KAARTEN
“Handig voor de vele gezellige avonden in het hostel. En je leert 
er superveel leuke spelletjes bij.” Manon

ZOEK JE 
SPANNING?
VERLOOPSTEKKER
“Onmisbaar om in het  
buitenland een stopcontact  
te kunnen gebruiken.” Johan

Kijk voor verkoopadressen op www.travelactive.nl/travelstuff
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Canada heeft lange warme  
zomers en ijzig koude winters. 
Dit land van goudzoekers en  
indianen heeft wereldreizigers 
dan ook ontzettend veel te bie-
den. Het hele jaar door. En de 
mogelijkheden zijn eindeloos. 
Zo kan een buitenlandavontuur 
starten op een echte organic 

farm om na een paar weken als 
keukenhulp te gaan werken in 
een vijfsterrenhotel in de Rocky 
Mountains. Na een break met 
de Hoodapus buspas, waarmee 
je alle hoogtepunten van de 
Rockies ziet, sluit jij je werk-
vakantie af op een callcenter in 
trendy Montréal.

EXTREEM 
AVONTUURLIJK

GROTE MEREN, VERLATEN VLAKTES, KLEINE VISSERSDORPJES, MACHTIGE BERGKETENS, REUSACHTIGE 

GLETSJERS, ORIGINELE ESKIMONEDERZETTINGEN, UITGESTREKTE NAALDWOUDEN EN MILJOENENSTEDEN 

ALS TORONTO EN VANCOUVER. CANADA IS EEN LAND VAN EXTREMEN. MET SLECHTS 33 MILJOEN INWONERS  

IS HET TOCH HET OP EEN NA GROOTSTE LAND TER WERELD. ALLE RUIMTE DUS OM DE OVERWELDIGENDE 

NATUUR, BIJZONDERE GASTVRIJHEID EN BOEIENDE CULTUREN TE ONTDEKKEN. ZO KUN JE GAAN WERKEN  

EN REIZEN IN MAAR LIEFST TIEN VERSCHILLENDE PROVINCIES: VAN ZAKELIJK ONTARIO, MULTICULTUREEL 

BRITISH COLUMBIA EN SCHIEREILAND NOVA SCOTIA TOT TWEETALIG NEW BRUNSWICK, HISTORISCH PRINCE 

EDWARD ISLAND EN WERELDS QUÉBEC.

ONTARIO De zakenprovincie van  
Canada. Hier wonen in steden als 
Toronto de meeste Canadezen, zo’n  
vijf miljoen. 

WWOOF Draag je steentje bij op  
een echte Canadese organic farm. 
Genieten – tegen kost en inwoning –  
van de natuur op zijn puurst.

OTTAWA De hoofdstad van Canada.

IJSHOCKEY De nationale sport.  
Snel spel, goede sfeer en erg bijzonder 
om mee te maken.

MAPLE LEAF Het blad van de Cana-
dese esdoorn, het nationale symbool. 
De boom geeft sap dat door inkoken 
een zoete siroop wordt. Maple syrup is 
heerlijk bij het ontbijt op pancakes, in 
yoghurt en op brood.

CANADA Is een aboriginalnaam van 
de Iroquois en betekent ‘nederzetting’.

VANCOUVER STADSTOUR  
De meeste relaxte manier om je back-
packavontuur te beginnen. In korte tijd 
zie je alle bezienswaardigheden van 
deze multiculturele stad. Just hop on, 
hop off. 

1 JULI Nationale feestdag, uitbundig 
gevierd op Parliament Hill in Ottawa.  
Op straat met prachtig vuurwerk.

TAALCURSUS Breid je woordenschat 
uit en start in Vancouver met Engelse 
les. Voor meer zelf vertrouwen over je 
taalkennis en net dat streepje voor op 
anderen.

MEER INFO? 
BEL 0487 551 900 

OF KIJK OP 
WWW.TRAVELACTIVE.NL

HOP ON, HOP OFF De beste manier om het echte Canada te zien en te beleven 
is per bus. Zie uitgebreide info op pagina 41.

MORAINE LAKE Een onwerkelijk blauw meer in de bergen van Banff, Alberta. 
Met recht een van de mooiste plekken van Canada.

Pack! | 3938 | Pack!

Work & Travel in Canada
BACKPACKING



POUTINE ‘Nationaal’ gerecht uit Québec van friet met 
warme barbecuesaus en cheddar cheese.

HOOG De CN Tower in Toronto. Op 555 meter  
hoogte kijk je neer op de stad door een glazen vloer.  
Voor durfals dus.

YONGE STREET Met 1.896 km de langste ‘straat’  
ter wereld.

SENSATIONEEL WINTERCARNAVAL In januari in  
Québec. Met nachtparades, ijsvissen, sleeritten,  
concerten, vuurwerk, optochten, verkleedpartijen en  
een heus ijshotel.

CANADESE ZALM De beste van de wereld.

MOUNTAINEER RAILTOUR Een tweedaagse treinreis  
tussen Calgary en Vancouver. Langs besneeuwde berg-
toppen, adembenemende stroomversnellingen, dicht-
begroeide bossen en canyonachtige landschappen.

HEILIG BROOD Koop je in Notre-Dame-des-Victoires in 
Québec-stad: steek het in je zak, dan ben je nooit meer 
platzak…

UITVINDING Het ijshoorntje is per toeval uitgevonden in 
New Brunswick. Het deeg van bakker Walter Donnely mis-
lukte. Hij rolde het toen op voor zijn buurman, een ijssalon.

LONELY PLANET
De reisgids die elke backpacker in zijn rugzak moet  
hebben. Of je nu in Canada blijft of ook Amerika bezoekt.

DONUTS Eten bij Tim Hortons. Een keten waar je naast  
de donuts ook de timbits – de ontbrekende ronde stukjes  
in het midden – eet. Op en top Canadees!

MEER INFO? 
BEL 0487 551 900 
OF KIJK OP 
WWW.TRAVELACTIVE.NL

Canada verstrekt maar een  
beperkt aantal visa per jaar. 
Met als voordeel dat het land 
nog niet wordt overspoeld door 
backpackers op zoek naar werk. 
Het authentieke Canada is dan 
ook nog echt te ervaren. Een 
werkvakantie begint altijd in 
Toronto of Vancouver. Hier kun 
je na een handige oriëntatie  
direct op zoek naar een droom-
baan of meteen aan een rond-
reis beginnen.

Loop eens binnen
In grote steden zoals Edmonton, 
Halifax, Québec, Montréal en 
Ottawa zijn de beschikbare 
baantjes heel divers. Van serve-
ren, koerierswerk en afwassen 
in een restaurant tot adminis-
tratief medewerker. De beste 
methode om een Canadese 
werkgever te strikken, is ge-
woon naar binnen te lopen en 
te vragen of ze iemand nodig 
hebben. Kleed je netjes aan, 

want Canadezen zien er op  
de werkvloer erg verzorgd uit.  
Dus een goede eerste indruk 
vergroot de kans op een baan.

Mond vol tanden
Terughoudend en zakelijk. Zo 
benaderen Canadezen nieuwe 
collega’s. Pas als ze je wat beter 
kennen, worden ze losser en 
merk je hoe vriendelijk ze zijn. 
Etiquette is erg belangrijk.  
Tijdens een meeting schud je 
elkaar de hand aan het begin én 
aan het einde, en je blijft elkaar 
hierbij aankijken. Wees ook niet 
te direct en bekijk een visite-
kaartje goed voordat je het 
wegstopt. In Québec is een 
businesscard in twee talen heel 
gebruikelijk. Heb je een titel? 
Vermeld die dan. En wat voor 
werk je ook doet, zorg dat je  
altijd je zegje klaar hebt. Cana-
dezen zijn heel democratisch, 
dus van iedereen wordt inbreng 
verwacht.

Canada heeft een ontzettende 
aantrekkingskracht op toeris-
ten. Zowel in de zomer als in de 
winter. Dit betekent dat hotels, 
restaurants en resorts het hele 
jaar door extra krachten kunnen 
gebruiken. Een baan in de toe-
ristische sector is dan ook al 
voor vertrek gegarandeerd!

Wordt u al geholpen?
Gasten inchecken met de Rocky 
Mountains als decor, werken in 
de housekeeping in een schitte-
rend drie-, vier- of vijfsterren-
hotel in skiresort Whistler, aan 
de slag als koffiespecialist  
in een populaire koffiebar of 
toeristen helpen als winkel-
bediende in een souvenirshop. 
In Canada zou het zomaar kun-
nen. Want alle hulp is welkom  
in de toeristische dorpen in  
de Rockies, in multicultureel 
Vancouver en in Franstalig  
Montréal. En hoewel iedereen 
lange dagen maakt, is er vol-
doende tijd om te genieten van 
de thrillseeking outdooractivi-
teiten die Canada volop biedt.

MET JE RUGZAK

IN HET 
TOERISME

HOP ON, HOP OFF
De beste manier om het echte Canada te zien en te beleven is per bus. Er is een uitgebreid 
Moose Travel Network dat backpackers meeneemt naar de mooiste plekken. Je stapt op en 
uit waar en wanneer je maar wilt. Dus als je ergens langer wilt blijven, dan kan dat gewoon. 
Heb je alles gezien of zit je werk erop, dan stap je weer in de bus om je rondreis te vervolgen. 
Hop on, hop off dus.

HOODAPUS | De hoogte-
punten van de Rockies
Deze zevendaagse route 
voert langs een paradijs 
van bergen, meren, rivieren 
en watervallen. De mooiste 
bergweg ter wereld, Ice-
fields Parkway, wordt ge-
volgd met stops bij zowel 
Banff als Jasper National 
Park. Voor een heerlijke 
wandeling of een adrenali-
nevol avontuur.

Route: Vancouver – Shuswap Lake – Banff – Jasper – Banff – Kelowna – Vancouver

PACIFIC | Alle highlights 
van West-Canada
Een busreis van vijftien  
dagen die start in Vancou-
ver. Je bezoekt de wild west-
kust van Vancouver Island 
waarna je doorreist richting 
Whistler. In de Canadese 
Rockies kom je ogen te kort. 
Er is voldoende tijd voor  
een hike door de prachtige 
natuur of te genieten van 
het Canadese leven outdoor.

Route: Vancouver – Tofino – Victoria – Vancouver – Whistler – Vancouver –  

Sushwap Lake – Banff – Rampart Creek – Edith Cavell – Jasper – Banff – Kelowna – Vancouver

MOHAWK | ontdek het 
oosten van Canada
Het beste van de provincies 
Ontario en Québec, dat 
biedt deze buspas. Bezoek 
bekende plaatsen als 
Kingston, Montréal, Ottawa, 
Niagara Falls en Québec-
stad. Ook wordt er gestopt 
in Tadoussac, de plek die 
bekendstaat om zijn prachti-
ge fjorden, mooie zand-
duinen en grote kans om 
walvissen te spotten. 

Route: Toronto – Kingston – Montréal – Tadousac – Québec City – Mont Tremblant –  

Ottawa – Fort Coulonge – Algonquin Park – Toronto – Niagara Falls – Toronto

NIAGARA FALLS Spectaculaire watervallen op de grens 
met Amerika, nabij Toronto. Door de hoefijzervorm ontstaat 
er vaak een erg dichte mist, ook wel the maid of the mist 
genoemd.
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Ontario: het kloppend hart
Met Toronto als hoofdstad is de provincie Ontario de dichtstbevolk-
te streek van het land. Economisch gezien is het de belangrijkste 
Canadese provincie. Ook grenst het als enige aan de Grote Meren. 
In metropool Toronto is het grootste ondergrondse winkelcentrum 
van de wereld. Sfeervolle boetieks, mooie galerijen en gezellige  
cafés liggen in het hippe Distillery District. Ontario Place is het  
attractiepark met verschillende glijbanen, stranden, zwembaden, 
achtbanen, een plek voor openluchtconcerten en ook een theater 
en jachthaven. De talloze eilanden zijn met een veerpont vanaf 
Toronto te bereiken. In de zomer the place to be.

New Brunswick: het beste van drie werelden
Deze prachtige provincie hoort bij de kustregio Atlantic Canada  
en ligt ten westen van Nova Scotia, ten oosten van Québec en ten 
noorden van de Verenigde Staten. Een ideale ligging, want het  
natuurfenomeen Bay of Fundy, dat New Brunswick met Nova Scotia 
deelt, is vlakbij. Ook ligt la belle province Québec binnen hand-
bereik en na een paar uur sta je zelfs in Boston of New York! Beklim 
hier de grootste kreeft ter wereld en wandel door de steilste straat 
van Canada. In deze enige officieel tweetalige provincie in Canada 
spreken ze Engels en Frans.

Prince Edward Island:  
de geboorteplaats van Canada
Het is de kleinste provincie van Atlantic Canada met de oudste  
geschiedenis van het land. Iets waar de inwoners maar wat trots op 
zijn. Zo zijn er invloeden uit Ierland en Schotland, bijvoorbeeld in  
de folkloristische muziek. Verder hebben de Acadians, de Franse 
kolonisten die zich hier in de zeventiende eeuw vestigden, hun  

sporen nagelaten. Zowel in taal als cultuur. Naast alle historie  
geniet je hier ook van het warmste zeewater, de prachtigste witrode 
zandstranden en Charlottetown Festival, een jaarlijks feest waar 
veel toeristen op afkomen.

Newfoundland and Labrador:  
het Alaska van Canada
Machtige ijsbergen, sprookjesachtige meren, ongerepte landschap-
pen en de beste skigebieden. De provincie Newfoundland and  
Labrador is zo rijk aan natuurschoon dat er zelfs scholen in natio-
nale parken staan. Ook bestaat er door de smeltkroes van Engelse 
nationaliteiten een apart woordenboek Newfoundland-Engels. 
Wees alert op de fascinerende moose, een eland die in populatie zo 
groot is dat je ze werkelijk overal kunt spotten. Reis je in november? 
Ervaar dan Bonfire night: een nationaal feest rondom een groot 
vreugdevuur.

Québec: la belle province
De mooiste provincie van Canada. Zo staat authentiek Québec  
bekend. Niet zo verwonderlijk dat deze regio met zijn uitgestrekte 
meren, woeste bergen, wereldse steden en zeer vriendelijke bevol-
king veel wereldreizigers aantrekt. Want Québec – de grootste  
provincie van Canada – heeft flair, cultuur, sport, historie en natuur. 
Ook zijn de ruim zeven miljoen inwoners Franser dan de Fransen 
zelf. Na Parijs is Montréal de grootste Franstalige stad. Hier spreken 
de inwoners Frans, denken ze in het Engels en leven ze Canadees. 
In het landelijke en knusse Québec-stad wordt de skyline bepaald 
door Château Frontenac, een negentiende-eeuws kasteel dat hoog 
op een berg staat. Anno nu het meest gefotografeerde hotel ter  
wereld! 

British Columbia:  
adembenemende landschappen
Canada’s meest westelijke provincie, gelegen tussen de Pacific Ocean 
en de magnifieke Rocky Mountains. Hier ligt de Capilano Suspension 
Bridge, de mooiste attractie van wereldstad Vancouver. Het zicht 
over de natuur op de 136 meter lange hangbrug is fenomenaal. In 
Vancouver is ook de grootste Chinatown van Noord-Amerika, samen 
met die van New York en San Francisco. Vanuit Victoria is walvis 
spotten op de Pacific Ocean een must. Bezoek de kunstzinnige 
oude binnenstad van Vancouver en verken met paard en wagen  
historisch Vancouver Island. Of neem het watervliegtuig en geniet 
van bovenaf van de schitterende stad en de talrijke eilandjes.

Nova Scotia: Engelstalig schiereiland
In het Engelstalige Nova Scotia genieten reizigers van lange warme 
zomers, gevolgd door een prachtige Indian summer en een winter 
die koud genoeg is om te skiën of te snowboarden. Op dit schier-
eiland is de oceaan nooit ver weg. De plek om te surfen, te zwem-
men, te zonnen of zelfs walvissen te spotten. Bezoek hier de echte 
Highlandgames in het noordwesten, beleef de kreeftenverering  
in Halifax of ga picknicken op de hagelwitte stranden van de 
Northumberland Shores. En in de Bay of Fundy zijn de grootste  
getijdenverschillen ter wereld te zien. Van meer dan 54 meter!

OP ONTDEKKINGSREIS
Canadezen zijn bijzonder hartverwarmend. En hoewel zij zich Canadees voelen, zijn ze nog meer verbonden met hun provincie. Niet zo 
verwonderlijk, want elke provincie heeft een eigen unieke cultuur en bezienswaardigheden die je versteld doen staan. Werken zonder 
rond te reizen is in dit fascinerende land eigenlijk not done. Zeven provincies die een bezoek meer dan waard zijn.
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Schapen zijn zo ontzettend 

leuk! Ik roep vaak bééééééh terug naar 

de schapen. Vanochtend hielp ik mee 

met het voeren. Ook gingen we bij een 

ziek schaap kijken. Het zag er niet veel 

beter uit dan gisteren. Maar aan de  

andere kant ook weer wel. Want toen wij 

weggingen, probeerde het een beetje te 

blaten. Dit klonk echt heel raar, want het 

lukte niet zo goed. Toen we later terug-

kwamen heeft het zieke schaap een 

beetje gegeten en gedronken, dus wie 

weet gaat het weer de goede kant op! We 

zijn vandaag ook even naar de buren ge-

lopen. Ze waren daar hooi in grote balen 

aan het doen en deze aan het verpakken. 

Het was erg grappig om te zien hoe ze 

het plastic eroverheen doen! Morgen 

gaan we weer een heel aantal schapen 

wegen waarvan er maandag dertig naar 

de slacht gaan. Maar we beginnen pas 

rond een uurtje of vier. Het Noors klinkt 

ontzettend leuk en eigenlijk wil ik het 

ook leren. Sommige woorden lijken heel 

erg op het Nederlands. Bij elke maaltijd 

in Noorwegen is er salade. Jummy! Mijn 

darmen zijn volgens mij niet zo blij met 

mij, aangezien ik veel nieuwe dingen eet 

die ik nooit at. En je moet hier echt auto 

kunnen rijden als je ergens wilt komen. 

Vooral in het dorp waar ik zit. De stilte 

vind ik niet eens zo heel erg. Het is voor-

al erg leuk als je af en toe een bel hoort 

of geblaat. En vandaag zag ik weer een 

Elk, een eland, de derde alweer!

“

”

HANDEN 
UIT DE MOUWEN

Ze plukken appels, rollen chocoladecake in de kokos, sorteren 
aardappels, drijven vee, plukken bonen, geven skiles, rapen 
meloenen, serveren koffie, scheren schapen. Backpackers  
hebben in het buitenland de meest bijzondere baantjes.  
Het levert ze niet alleen geld op om verder te reizen, maar ook 
een bijzondere werkervaring en vaak innige vriendschappen. 
Op het land, in een schuur, op de ladder of achter de bar;  
werken in het buitenland is volgens wereldreizigers één groot 
avontuur.

Laura werkte zeven weken  
op een boerderij in Noorwegen:

“Ik ben blij als  
ik een bel hoor of  
geblaat”
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Het was een geweldige erva-

ring om als backpacker tussen de locals 

de ene dag ijsjes te verkopen, de andere 

dag bij de achtbaanattractie te staan  

en de volgende dag te helpen met de  

catering van een groot bedrijfsfeest. Ook 

was het supergezellig om met twintig an-

dere backpackers van over heel de wereld  

’s avonds nog op stap te gaan. 

Ik heb aan dit baantje zelfs een 

reisgenootje overgehouden met wie ik de 

komende twee maanden in een camper 

langs de oostkust ga crossen. Van mijn 

spaargeld heb ik een tweedehands surf-

plank gekocht, dus die gaat mooi mee. En 

ik heb al van anderen gehoord dat die 

aardig van pas komt tijdens mijn trip naar 

Cairns! Nu eerst maar eens mijn backpack 

weer inpakken! ”
Kirsten verkocht ijsjes in het Luna Park in Sydney:

“Ik heb er zelfs een reisgenootje 
aan overgehouden”

Alle begeleiders kregen eerst 

een meerdaagse staff orientation. Na een 

dagje vrij kwamen de eerste campers aan. 

Op het zomerkamp in Pennsylvania bege-

leidde ik mensen met een verstandelijke 

beperking vanaf achttien jaar. Ik werkte 

zes dagen per week. Op je vrije dag kon  

je meedoen aan allerlei leuke uitjes die 

speciaal voor ons werden georganiseerd. 

Als begeleider knutselde ik met de groep, 

we zongen liedjes of gingen samen naar 

het zwembad. We hadden erg veel lol  

met elkaar en het was echt leuk om de 

campers te zien genieten. Mijn werkdag 

begon altijd om halfacht, want dan moes-

ten we iedereen wakker maken. Gelukkig 

kunnen de meeste campers zich voor  

een groot deel zelf wassen. Om tien uur  

’s avonds ging iedereen naar bed. Soms 

had ik een slaapdienst en het gebeurde 

wel eens dat ik vijf tot tien keer per nacht 

mijn bed uit moest. Als afsluiting van een 

week organiseerden we vaak een talent 

show. Dat vond iedereen erg leuk om te 

doen en vaak stond de hele groep te dan-

sen en te springen. De meesten konden 

ook met alle activiteiten meedoen, dat 

was erg leuk. Ik ben wel eens met mijn 

groep naar de boerderij op het camp  

geweest. Paardjes en geiten aaien en  

voeren. En genieten van het heerlijke weer 

en het prachtige uitzicht! Want vanaf de 

boerderij had je namelijk een mooi zicht 

op de heuvelachtige omgeving.

“

Miriam werkte als begeleider 
op een Amerikaans zomerkamp:

“Vaak stond de  
hele groep te dansen 
en te springen”

”

“
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Nog altijd denk ik met zoveel  

plezier terug aan mijn tijd in Spanje. Wat een 

heerlijk land, wat een leuke mensen en wat 

een prachtige taal om te kunnen spreken: een 

ervaring die ik nooit had willen missen! Na 

het afronden van mijn opleiding wist ik niet 

zo goed wat ik wilde. Het was tijd voor iets 

anders, tijd om Nederland even te verlaten, 

tijd om een avontuur in het buitenland aan te 

gaan. Dus koos ik ervoor om de Spaanse taal 

te leren en om hierna een aantal maanden in 

een hotel te werken. De beste ingeving ever! 

Na een superleuke tijd in het op-

en-top Spaanse Sevilla kon het echte werk 

beginnen. Ik kwam terecht in een hotel op 

Lanzarote, de Canarische Eilanden. En eerlijk 

is eerlijk: de eerste weken was het even door-

zetten en heb ik zeker wat momentjes gehad 

dat ik dacht: waar ben ik in hemelsnaam aan 

begonnen. Maar wat ben ik blij dat ik heb 

doorgezet! Uiteindelijk heb ik de tijd van mijn 

leven gehad. 

Na het leren van de Spaanse taal in 

Sevilla dacht ik mezelf redelijk te kunnen  

redden in het Spaans. Maar jeetje, wat praten 

die Spanjaarden snel! Best lastig dus! Vast-

beraden om me door de taalbarrière heen te 

worstelen, merkte ik dat het snel vooruitging. 

Y ahora, todavía hablo español. Jawel, ik kan 

me nog altijd prima redden in het Spaans. 

Mijn werkvakantie in Spanje kan ik 

samenvatten als een periode waarin ik hard 

moest werken, collega’s heb ontmoet die 

vrienden voor het leven zijn geworden en het 

Spaanse leven intens heb mogen ervaren. 

¡Me encanta España para siempre!

Eef was toeristisch medewerker in 
een Spaans hotel:

“Wat ben ik blij dat ik 
heb doorgezet”

Annika gaf skiles 
in Oostenrijk:

“Ik zit in het  
demoteam  
ploegbochten”

Als het gesneeuwd heeft, vegen 

we de lopende banden. We bouwen  

Kinderland op met pionnetjes, poortjes 

en leuke figuren. Voordat de skileraren-

bespreking begint, maken we snel nog 

een afdaling. Deze ochtend help ik in 

Kinderland. Ik ontvang de ouders, maak 

kennis met de kinderen en zorg ervoor 

dat iedereen een naambutton heeft.  

Dan begint de les. Kinderen opvangen, 

op de lopende band zetten, gummiberen 

uitdelen en zo nu en dan een spelletje 

spelen. We hebben samen zo veel lol. 

Na de lunch op een zonnig terras 

sta ik in mijn snowboardoutfit klaar voor 

privéles aan twee Nederlandse mannen. 

Ze willen een keer wat anders dan skiën. 

We oefenen om het board aan en uit te 

doen, stukjes te glijden en hoe je moet 

vallen. Ook leer ik ze rutschen en hoe je 

kunt remmen met je board. Ze hebben 

het grootste plezier en ik ook. 

Terug in het dorp is het snel 

eten, want we moeten de skishow van 

vanavond nog voorbereiden. Ik zit in het 

demoteam ploegbochten en we willen 

de afdaling nog één keer oefenen. De 

show begint met veel muziek, vuurwerk 

en toffe stunts. Na afloop warmen we 

ons op met een bakkie glühwein, het 

was toch wel koud vanavond. Niet te 

laat naar bed, want morgen staat er een 

Duitse schoolklas op me te wachten 

voor vier dagen skiles.

“

”

“

”
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IN DE POT
LEKKER ‘CULTURELLEN’ 
Als je voor langere tijd gaat werken en reizen in het buitenland laat je de Hollandse pot  

van aardappelen, vlees en groenten een tijdje voor wat het is. In plaats daarvan maak  

je kennis met smakelijke – en soms ook minder smakelijke – gerechten, lokale dishes die 

je smaakpapillen goed kunnen wakker schudden. Om je alvast te laten wennen geven wij  

je vier recepten van befaamde internationale gerechten. Dus: start je buitenlandavontuur 

al voor vertrek en leef je uit in de keuken. Enjoy!

Nieuw-Zeeland |
Nieuw-Zeelandse pavlova
(Nationaal dessert)

Wat heb je nodig?
- 4 eiwitten (van 4 grote eieren)
- 225 gram witte basterdsuiker
- 1/2 theelepel vanille-extract
- 1 eetlepel maïzena

Voor de vulling:
- 400 ml slagroom
- 750 gram zacht fruit  

(aardbeien, frambozen,  
zwarte bessen, passievrucht)

- Poedersuiker

Hoe ga je te werk? 
Verwarm de oven voor op 150°C.

Knip van bakpapier een rondje van 25 cm. Doe de eiwitten 
in een grote, schone kom en klop ze stijf met een mixer. 
Voeg langzaam – lepel voor lepel – de suiker toe. Klop 
steeds enkele seconden na elke schep suiker voor meer  
volume en om het eiwit stijf en glanzend te krijgen. Als laat-
ste klop je het vanille-extract en de gezeefde maïzena door 
het mengsel.
 
Leg het ronde bakpapier op de bakplaat en spatel het eiwit 
erop. Maak een uitholling in het midden om een ‘nestje’ te 
maken. Plaats de bakplaat in het midden van de oven tot-
dat de buitenkant van de pavlova licht gekleurd en knappe-
rig is. Zet de oven na een uur uit en laat de pavlova nog een 
uur in de oven staan om inzakken te voorkomen.

Haal de pavlova uit de oven en laat hem afkoelen. Haal 
twee uur voor het serveren het bakpapier voorzichtig ervan 
af en leg de pavlova op een mooi bord. Klop de slagroom 
stijf en vul de pavlova hiermee vlak voor het serveren.  
Decoreer met fruit en strooi er met een zeefje poedersuiker 
overheen.

Aantal personen: 6-8

Canada | Maple syrup-soep 
(Met Goudse kaas!)

 Wat heb je nodig?
- 75 gram ongezouten boter
- 1 eetlepel bieslook
- 3 sjalotjes, fijngesneden
- 3 tenen knoflook, fijngesneden
- 300 gram portobello-  

of kastanjechampignons
- 8 dl kippen- of groentenbouillon
- 2 eetlepels bloem
- 1 theelepel zeezout
- 300 gram Goudse kaas, geraspt
- 1 bosje bladpeterselie, gehakt
- 60 ml maple syrup

Hoe ga je te werk? 
Smelt de boter en bak hierin de sjalotjes, knoflook,  
paddenstoelen en bieslook circa 10 minuten. Haal de pan 
van het vuur en voeg de maple syrup en de bouillon toe. 
Meng de bloem met wat water en voeg toe. Zet de pan  
op laag vuur en laat het geheel ongeveer 20 minuten  
pruttelen. Voeg als laatste de kaas toe en roer tot deze  
gesmolten is. Verdeel de soep over 4 voorverwarmde  
borden of kommen en strooi de peterselie erover.  
Serveer met bannock (soort stokbrood).

Aantal personen: 4

Noorwegen |  
Karsk 
(Nationaal drankje)

Wat heb je nodig?
- 1 deel koffie
- 2 delen alcohol

Hoe ga je te werk? 
Doe een koperen muntje in een koffiekopje en vul het kopje 
met koffie tot je het muntje niet meer kunt zien. Doe er  
dan alcohol bij, tot je het muntje weer kunt zien. Noorse 
specialiteit. Proost!

Hoe ga je te werk? 
Verwarm de oven voor op 180 graden.

Bak het kangoeroevlees op een  
middelmatig vuurtje samen met de uitjes en de knoflook totdat het vlees  
bruin is. Roer dan de tomatenpuree en de wijn erdoor. Kook het geheel tot het 
een dikke pasta begint te worden. Roer nu de tomatenchutney en de wildfire-
kruiden er goed doorheen. Laat het geheel ongeveer 25 minuten zachtjes  
pruttelen. Roer regelmatig. Voeg naar smaak wat zout toe.

Bereid de bechamelsaus volgens de instructies op de verpakking. Mix voor  
extra smaak de citroenmirte erdoor tijdens het afkoelen.

Vet een lasagneschaal lichtjes in met boter. Verdeel een klein beetje van de 
kangoeroesaus over de bodem van de schaal. Daaroverheen komt een laag  
lasagnebladen. Bedek ze met een beetje  
bechamelsaus. Doe daarover weer een  
laag kangoeroesaus plus een dun  
laagje mozzarellakaas. Herhaal  
deze stappen tot de lasagneschaal  
gevuld is. Eindig met een laagje  
bechamelsaus met wat  
Parmezaanse kaas erop.

Zet de schaal ongeveer 35 tot  
45 minuten in de oven tot de  
bechamelsaus een lekker gouden  
kleurtje krijgt. Strooi er nog wat  
wildfirekruiden over en laat de  
schaal 10 minuutjes staan voordat  
je hem opdient.

Aantal personen: 8

Wat heb je nodig?
- 750 gram kangoeroevlees
- 1 grote ui in kleine stukjes gesneden
- 2 teentjes geperste knoflook
- 500 gram chutney van trostomaten
- 100 ml merlot
- 30 gram (2 eetlepels) tomatenpuree
- 5 gram (1 theelepel) wildfire (Australisch kruid)
- 1 pak lasagnebladen
- 300 ml bechamelsaus
- 5 gram (1 theelepel) citroenmirte
- 250 gram geraspte mozzarellakaas
- 125 gram Parmezaanse kaas
- zout naar smaak
- 1 grote sauspan
- 1 lasagneschaal

Australië | Kangoeroelasagne

Bron : receptenwereld.nl | kook.rubriek.nl | www.drinksmixer.com
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VVeelzijdigEUROPA
Australië, Nieuw-Zeeland, Canada en Amerika. Geweldige  
bestemmingen voor een wereldse werkvakantie. Maar ook  
in onze Europese achtertuin kun je volop werken en reizen. 
Net zo bijzonder én een stuk dichter bij huis. In dit op een  
na kleinste werelddeel kun je bijvoorbeeld aan de slag op  
een boerderij in Noorwegen. Zit toerisme je in het bloed,  
dan kun je gaan werken in een hotel of restaurant in Spanje 
of Engeland. En in Oostenrijk staan de skischolen te springen 
om ervaren wintersporters. Heb je een liefde voor eeuwen-
oude kastelen, boerderijen en kerken? Dan kun jij in Frankrijk 
de handen uit de mouwen steken. Hier restaureer je dit  
historisch erfgoed, zodat het behouden blijft in de toekomst.

ONE DAY IN YOUR LIFE
Heel leuk, al die verhalen over Work & Travel, maar hoe kan een dag van een backpacker er nu echt uitzien? 
Wereldreiziger Jolanda beschrijft een normale dag in Australië.

“Tijdens mijn Work & Travel-avontuur koos ik ervoor om voor een langere tijd in Sydney te wonen en  
te werken om zo het leven als een echte ‘Sydneysider’ te kunnen ervaren... Misschien niet het typische 
backpackerplaatje, maar wel zo speciaal! Een doorsnee werkdag beschrijf ik hieronder.”

  07.00 uur    
Tijd om op te staan. Even ontbijten en snel mijn e-mails checken in 
verband met het tijdsverschil.

  08.00 uur  
Vertrek naar werk. Met honderden anderen uit de omgeving loop ik 
via William St. – met uitzicht op het Sydney Opera House en de ge-
weldige skyline – via Hyde Park naar mijn werk in lower downtown. 

  08.30 – 12.30 uur  
De eerste helft van mijn werkdag, inclusief tijd voor een heerlijke  
typisch Australische morning tea met collega’s. Er zijn altijd koekjes 
op kantoor te vinden! 

  12.30 – 13.30 uur  
Lunch! Tijd om van de stad te genieten. Op zonnige dagen betekent 
dat kijken naar mensen in Darling Harbour. Als het regent, klets  
ik beneden in het kantoor bij met de medewerker van de lokale 
partnerorganisatie van Travel Active, die in hetzelfde pand zit. 

  13.30 – 17.00 uur  
De tweede helft van mijn werkdag vliegt meestal voorbij. Vooral 
omdat klanten nu in het hele land telefonisch bereikbaar zijn door 
het tijdsverschil tussen bijvoorbeeld Sydney en Perth.

  17.00 uur  
Weer genieten van de prachtige wandeling terug, met ’s avonds  
genoeg interessante figuren in Kings Cross. Een van de kleurrijkste 
gebieden in de stad!

  17.30 uur   
Lekker koken en kletsen met enkele huisgenoten.

  20.00 uur  
Rustig avondje thuis: met typisch Australische televisieprogramma’s 
op de buis, of toch nog even boodschappen doen en de mooie  
parken in zoals Rushcutter’s Bay!

Jolanda | Work & Travel Australië:
Er waren altijd 
koekjes op kantoor

SYDNEY Het Rabobank-kantoor aan Darling Harbour. 
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Van elke toeristisch medewer-
ker wordt verwacht dat ze de 
taal redelijk spreken. Daarom 
start iedereen met een taalcur-
sus. Waar? In adembenemend 
Sevilla, de hoofdstad van de 
streek Andalusië. Hier gaan  
het ontdekken van de Spaanse 
cultuur en het leren van een  
wereldtaal hand in hand. Quien 
no ha visto Sevilla, no ha visto 
maravilla. Oftewel: wie Sevilla 
niet heeft gezien, heeft een 
wonder gemist.

Echte leerplek
Kamers schoonmaken, tafels 
dekken, ontbijtspullen afrui-
men, borden wassen, broodjes 
smeren, kinderen animeren,  
hotelgasten ontvangen, vragen 
beantwoorden en eten serve-
ren. Het werk in een drie-, vier- 
en vijfsterrenhotel gaat altijd 
door. Iedereen maakt dan ook 
lange dagen, weet van aanpak-
ken en stelt zich heel flexibel 
op. In ruil voor al het harde wer-
ken bieden de hotels een leuk 

zakcentje en kost en inwoning.  
In het hotel of in een apart ver-
blijf. Het mooie is dat de kwali-
teitshotels in Spanje een echte 
werkervaringsplaats zijn. Zo 
vinden er evaluaties plaats en 
wordt iedereen gecoacht. Een 
internationale leerervaring die 
eruit springt op elk cv.

Serieus werk
In Spanje is de baas nog echt  
de baas. De hotelmanager  
tegenspreken, erg direct zijn of 
eigen initiatief nemen wordt 
vaak niet gewaardeerd. Erg  
on-Hollands, maar toon respect 
en doe gewoon wat er van je  
gevraagd wordt. Deze werk-
cultuur went vanzelf. Kortom:  
in dit schitterende land heb je 
een succesvolle werkvakantie 
zelf in de hand. Vamos! 

AVILA Op 1.127 meter de hoogst gelegen 
stad in Spanje. Compleet omgeven door 
een middeleeuwse stadsmuur met 88 torens 
en 9 toegangspoorten. 

SIESTA Van 14.00 tot 17.00 uur gaan  
veel winkels dicht, wordt er uitgebreid 
warm geluncht en daarna een middagdutje  
gedaan. Daar staat tegenover dat de  
winkels tot laat open zijn.

NATIONALE GERECHTEN
Gazpacho, een koude soep, en paella,  
een rijstgerecht met vlees, vis en groenten. 

ELX Circa dertigduizend palmbomen  
sieren deze stad in de omgeving van  
Alicante. Een overblijfsel van de Arabieren 
die hier leefden rond het jaar 1000. 

LA SAGRADA FAMILIA
Een enorm kunstwerk van de Spaanse 
architect Gaudí. Het gebouw is nooit 
afgemaakt. Toch is het een van de grootste 
toeristische trekpleisters van Barcelona. 

DINER ’s Avonds laat tussen half 9 en  
half 11. Vaak niet meer dan wat tapas of  
een sandwich.

EL PARQUE GÜELL Een sprookjesachtig 
park in Barcelona, ontworpen door Gaudí. 
Op de Werelderfgoed -lijst van UNESCO.   

FEESTEN Elke regio, elke provincie, elk 
dorp of iedere stad heeft wel een eigen 
feest. Vier Tomatina in Buñol, carnaval in 
Cádiz of ga dansen op het Festival de Jerez 
in Jerez. 

PUERTO BANUS Deze luxe haven aan  
de Costa del Sol biedt trendy bars, witte 
stranden, weelderige hotels, beroemde  
gasten, chique winkels, mondaine jachten 
en de grootste Corte Inglés. Glitter &  
glamour op zijn best!

MEER INFO? 
BEL 0487 551 900 

OF KIJK OP 
WWW.TRAVELACTIVE.NL

DENK JE AAN VAKANTIE, DAN DENK JE AAN SPANJE. ELK JAAR REIZEN MASSA’S TOERISTEN AF NAAR DIT ZON-

OVERGOTEN LAND. BEGRIJPELIJK, WANT DIT KONINKRIJK OP HET IBERISCH SCHIEREILAND HEEFT SCHITTE-

RENDE STRANDEN, IMMENSE BERGEN, HISTORISCHE STEDEN, AUTHENTIEKE DORPJES EN EEN KLEURRIJKE 

CULTUUR. VEEL HOTELS IN MONUMENTAAL SEVILLA, IMPOSANT BARCELONA, FEESTELIJK MALLORCA  

EN KUNSTZINNIG MADRID KUNNEN DAN OOK WEL WAT HULP GEBRUIKEN. MAAR OOK OP DE  CANARISCHE 

EILANDEN, OP DE BALEAREN OF AAN DE COSTA’S IS ER TOERISTISCH WERK ACHTER DE BAR, IN HET RESTAU-

RANT, OP HET TERRAS OF ACHTER DE RECEPTIE. IETS VOOR JOU?

IN HET 
 HOTEL

SEVILLA Nergens anders zijn er zoveel parken, musea, monumenten  
en bezienswaardigheden. In deze stad van de flamenco zit ook het enige 
flamencomuseum ter wereld.

TAPAS Typische Spaanse hapjes. Bedacht om 
op de glazen te zetten, zodat er geen insecten  
in kunnen vallen. 

GIRALDA Wereldberoemde klokkentoren 
van de gotische kathedraal van Sevilla,  
een voormalige minaret die je helemaal  
kunt beklimmen. In de kathedraal ligt het 
graf van Christoffel Columbus.

COSTA BRAVA De uitgaanscosta pur sang. Met steden  
als Lloret de Mar, Malgrat de Mar, Platja d’Aro en Blanes.
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Hip and happening. Dat is het 
Engelse Bournemouth in het  
zuiden van Engeland bij uitstek. 
Vooral in de zomer. Dan wordt 
deze toeristische trekpleister 
overspoeld door internationale 
vakantiegangers. Heel begrijpe-
lijk, want deze badplaats heeft 
een aangenaam klimaat, een 
mooie pier, kilometerslange 
zandstranden, goede restau-
rants en sfeervolle winkels. Ook 
is Bournemouth het vertrekpunt 
naar allerlei bezienswaardig-
heden in de directe omgeving. 

En niet alleen in de drukke  
zomer, maar ook in het laag-
seizoen kunnen de horecagele-
genheden in de happiest places 
to live extra hulp gebruiken.

Listen carefully
Engelsen zijn conservatief en 
houden privé ook graag privé. 
Dit betekent dat ze graag wat  
afstand bewaren, ook als ze 
mensen al wat beter kennen. 
Aanrakingen in het openbaar, 
zoals een arm om iemands 
schouder of een kus op de wang, 

zijn eigenlijk not done. Verder 
zijn Britten buitengewoon be-
leefd en erg indirect. Ook op de 
werkvloer. Dus luister goed naar 
wat ze te zeggen hebben, want 
eventuele kritiek of aandachts-
punten worden erg subtiel over-
gebracht. Nog steeds is het land 
doordrongen van grote verschil-
len in sociale klasse, vooral  
terug te zien in taalgebruik en 
kledingstijl. En of je nu werkt in 
een bar, hotel, restaurant of  
vakantiepark: Engeland is een 
waanzinnig land waar de oude 

cultuur en rijke geschiedenis 
nog overal voelbaar zijn.

I understand
Wie in Engeland ik het toerisme 
wil werken, moet de taal mach-
tig zijn en in het bezit zijn van 
een portie (toeristische) werk-
ervaring. Daarom volgt iedereen 
naast zijn horecabaan vijf uur 
per week Engelse les. Want dan 
weet je wat je collega’s bedoelen 
met cutlery, napkin, molton,  
tablecloth, pillow, duvet, tip, 
turn-down service en draught 
beer. Is je Engels al perfect, 
maar wil je wel pronken met je 
cv? Kies dan voor een praktijk-
gerichte horecatraining, waarin 
jij alle ins & outs leert van  
werken in de Engelse horeca.

NEEDLES Drie dertig meter hoge kalk-
torens, die voor de westkust van Isle of 
Wight in zee staan.

BOSCOMPE SURF REEF Het eerste 
aangelegde surfrif van Europa, gesitueerd 
in Bournemouth.

POOLE Deze indrukwekkende badplaats 
ligt naast Bournemouth. Met kilometers-
lange gouden zandstranden, een bruisende 
kade en de op een na grootste natuurlijke 
haven van de wereld.

SANDBANKS Het Monte Carlo van Enge-
land. Deze chique wijk op een schiereiland 
voor Poole is een van de allerduurste plek-
ken ter wereld om te wonen. Huizen vanaf 
drie miljoen pond…

CORFE CASTLE Een van de bekendste  
en grootste ruïnes van Groot-Brittannië.  
Uit de elfde eeuw. Prachtig gelegen op een 
heuvel en met zicht op een van de mooiste 
en authentiekste dorpen van Engeland.

SCONES Zoete minibroodjes die je dipt in 
jam of clotted cream.

FRANS Van 1066 tot 1362 de officiële taal 
in Engeland.

LONDEN De hoofdstad, met twaalf miljoen 
inwoners de grootste stad van Europa.

EXCUSE ME Goede manieren zijn erg 
belangrijk in Engeland. Zeg daarom veel 
please en thank you. En als je ergens langs 
moet excuse me.

DEAR Love, dear, duck, dearie, flower.  
Allemaal koosnaampjes die Engelsen 
graag gebruiken als ze je aanspreken. 
Sta ervoor open, er zit geen beledigende 
gedachte achter.

MEER INFO? 
BEL 0487 551 900 

OF KIJK OP 
WWW.TRAVELACTIVE.NL

RUIGE KUSTLIJNEN, SCHITTERENDE HISTORISCHE GEBOUWEN, HET REUSACHTIGE LONDON EYE, RODE DUB-

BELDEKKERS, ZWARTE TAXI’S EN BAKED BEANS & SAUSAGES ALS ONTBIJT. WELKOM IN ENGELAND! DIT 

KARAKTERISTIEKE EILAND – DRIE KEER GROTER DAN NEDERLAND – HEEFT TOERISTISCH MEDEWERKERS 

ONTZETTEND VEEL TE BIEDEN. JE PERFECTIONEERT HIER NIET ALLEEN JE ENGELS, MAAR JE MAAKT OOK OP 

EEN INTENSE EN ORIGINELE MANIER KENNIS MET DE DROGE HUMOR EN BELEEFDE OMGANG DIE ZO KEN-

MERKEND ZIJN VOOR DE ENGELSE CULTUUR. OF JE NU DEUREN OPENHOUDT, KAMERS SCHOONMAAKT, 

DRANKJES SERVEERT OF RECEPTIEWERK VERRICHT, JE BELEEFT EEN ONVERGETELIJKE TIJD.

CAN I
HELP YOU?

JURASSIC COASTLINE Unesco-wereld erfgoed. Een kustlijn vol kliffen en 
rotsen van in totaal 153 kilometer, die helemaal te bewandelen is. Bewonder 
langs de route de stormstranden, oude fossielen en Golden Gap, het hoogste 
punt op 191 meter. 
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AVEBURY De grootste steencirkels ter  
wereld staan hier verspreid over elf hectare. 
Ze zijn meer dan 5.300 jaar oud. 



PAARSE 
KOEIEN?

Landbouw is een belangrijke 
bron van inkomsten in Zwitser-
land. Het boerenleven is hier 
mooi, maar ook intensief.  
Zo werken Zwitserse boeren  
zes dagen per week – ook als  
het slecht weer is – en maken  
ze lange dagen. Vooral als het 
oogsttijd is, wordt er extra hard 
gewerkt om alles op tijd binnen 
te halen. En is het werk op land 
klaar, dan gaan ze van de Alpen 
zo in de bediening. Veel agrari-
ers verkopen en serveren eigen-

gemaakte kaas, melk, wijn of 
fruitsappen in hun eigen boer-
derijwinkel, restaurant of terras. 
Niet zo verwonderlijk dat op 
Zwitserse boerderijen helpende 
handen meer dan welkom zijn.

Traditioneel
Zwitserland is zoveel meer dan 
jodelen, geiten, bergen, kaas, 
chocolade en (paarse) koeien. 
De ligging in Europa is bijzonder, 
want het grenst aan vele landen. 
Ondanks de geringe oppervlakte 

worden er maar liefst vier talen 
gesproken: Duits, Frans, Itali-
aans en Reto-Romaans. De korte 
afstanden zorgen ervoor dat je  
’s ochtends nog aan het hooien 
bent en in de namiddag op de 
piste kunt staan. En hoewel de 
Zwitserse bevolking wat stug 
kan overkomen, weten ze wel 
wat feesten is. Zo is er elke week 
wel een traditioneel feest, festi-
val of concert waar iedereen in 
klederdracht of kostuums naar-
toe gaat.

CONFOEDERATIO HELVETICA De 
oorspronkelijke naam van Zwitserland.  
Er wordt nog steeds naar verwezen, 
bijvoorbeeld op de autosticker met CH.

ZÜRICH Stijlvol, rijk en uniek. Dat is  
deze Zwitserse stad vol oude, kleine 
steegjes en een stadsbeeld dat op veel 
plekken honderden jaren geschiedenis 
laat zien.

NATIONAAL GERECHT Zürcher  
Geschnetzeltes mit Rösti. In fijne reepjes 
gesneden kalfsvlees met champignon-
wittewijnsaus en rösti.

PAARDEN Zwitsers houden van  
paarden. In de wei, maar ook op het  
bord. Op de menukaart staat dan ook 
regelmatig paardenvlees.

LUZERN De sprankelende kleuren, 
eeuwenoude bruggen, prachtige 
muurschilderingen en mooie meren van 
deze oude stad spreken tot de verbeel-
ding. Met recht de mooiste stad van 
Zwitserland.

ZEKER PROEVEN Kaasfondue, 
chocolade, Rüblitorte en een heuse 
Zwitserse broodmaaltijd: gerookt vlees 
(veel!), kaas, een groot stuk brood, 
augurken en zilveruien.

1 AUGUSTUS Nationale feestdag met 
prachtig vuurwerk dat wordt afgestoken 
vanaf een boot. 

ITALIAANS ZWITSERLAND Lugano. 
Deze Italiaans ogende stad ligt aan het 
gelijknamige meer en vertegenwoordigt 
het exotische gedeelte van Zwitserland.

LUCERNE FESTIVAL Concertreeksen 
klassieke muziek van wereldklasse. 
Verspreid over het jaar in april, in de 
zomer (juli-september) en in november.

DE WEKKER GAAT. HET IS KWART VOOR ZES EN HET IS NOG DONKER. JE KLEEDT JE AAN, PLENST WAT WATER 

IN JE GEZICHT, PAKT EEN BROODJE EN JE KLIMT OP DE AANHANGER VAN DE TRACTOR. OP WEG NAAR HET 

VELD OM TE GAAN OOGSTEN. HET IS KOUD EN ER HANGT SNEEUW IN DE LUCHT. MAAR JIJ GENIET. VAN DE 

FRISSE LUCHT, DE BERGACHTIGE OMGEVING EN HET VRIJE BOERENLEVEN. JE DENKT AAN LATER DIE DAG. 

WANT NA HET HARDE WERKEN STAAN ER HOLLANDSE PANNENKOEKEN OP HET MENU. DOOR JOU BEREID, 

SPECIAAL VOOR DE ZWITSERSE BOERENFAMILIE WAAR JE NU AL DRIE WEKEN VERBLIJFT. AL DAGDROMEND 

OVER HOBBELIGE ZANDWEGEN BESEF JE: IK VOEL ME GOED IN ZWITSERLAND.

GELIJKHEID Mannen en vrouwen zijn nog niet zo gelijkwaardig als in de  
rest van Europa. Vrouwen kregen in het laatste kanton pas stemrecht in 1971.  
Nog steeds worden hogere functies veelal bekleed door mannen.

JUNGFRAUJOCH Hooggebergte in centraal Zwitserland. Een prachtige  
treinreis brengt je naar de top, een van de hoogst gelegen uitzichtspunten van  
Europa. Hiervandaan kun je de Aletschgletsjer zien, de grootste van Europa,  
en het ijspaleis bezoeken.

MEER INFO? 
BEL 0487 551 900 
OF KIJK OP 
WWW.TRAVELACTIVE.NL
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OP DE 
BOERDERIJ

In heel Noorwegen – het dun-
bevolktste land van Europa – 
kunnen veel boerenfamilies wel 
wat hulp gebruiken. In de om-
geving van handelsstad Bergen  
en werelds Oslo of in sportief  
Lillehammer en kosmopolitisch 
Stavanger, aan boerderijen 
geen gebrek.

Niet stilzitten
De boeren in Noorwegen wer-
ken het hele jaar door heel 
hard. Vaak staan ze vroeg op, 

soms al om halfzes, om bijvoor-
beeld de schapen naar het dal 
te drijven. En extra handen om 
mee te helpen hooien, oogsten, 
voederen, fruit plukken of mel-
ken slaan ze niet af. Integen-
deel, tijdelijke krachten nemen 
ze met liefde in huis en bieden 
ze kost en inwoning. Er is eigen-
lijk maar één ding wat Noren 
niet kunnen en dat is stilzitten. 
Er is ook altijd wel iets te doen. 
Is het niet op de boerderij dan 
wel in het huishouden.

Toeristisch werk
Veel Noorse boerderijen liggen 
vrij afgelegen en gaan op in het 
schitterende, heuvelachtige 
landschap. Het leuke is dat veel 
boeren op hun land ook nog 
een café, winkel, trekkershut, 
camping of hotel runnen. Hier 
ser veren of verkopen ze hun  
eigengemaakte producten. Aan 
dorps genoten, maar vooral ook 
aan toeristen. Alle hulp is dan 
ook meer dan welkom. En wees 
gerust, naast al het harde  
werk is er voldoende tijd om  
het imposante land in al zijn 
schoonheid te ontdekken!

OSLO De hoofdstad en 
grootste stad van het land. 
De mooiste en origineelste  
vikingschepen vind je hier. 

RØMMEGRØT Een pap  
van zure room met kaneel  
en suiker.

MODERN VERVOER  
Reizen gaat makkelijk.  
Zowel treinen als bussen zijn 
heel modern en supersnelle 
ferry’s brengen je over het 
water.

LILLEHAMMER Dé plek 
om te skiën, lang laufen, 
schaatsen, schansspringen 
of rodelen!

DRIE TALEN Noren praten 
Deens-Noors, Viking-Noors 
of Samisch.

KJØTTKAKER De Noorse 
variant van de Nederlandse 
gehaktbal, hét nationale 
gerecht.

21 JUNI De langste dag. 
Die wordt uitbundig gevierd 
met een groots vreugdevuur, 
zang en dans.

STAVANGER Witte huizen, 
pittoreske eilandjes, water-
vallen, het uitzichtplateau 
Preikestolen en de Lysefjord, 
de mooiste Noorse fjord.

MEER INFO? 
BEL 0487 551 900 

OF KIJK OP 
WWW.TRAVELACTIVE.NL

NOORWEGEN. HET LAND VAN DE VIKINGEN, DE ELANDEN, DE SPROOKJES, HET NOORDERLICHT, DE MYTHEN 

EN SAGEN, DE WINTERSPORT EN… DE STILTE. DAT NOORWEGEN HET JUWEEL VAN HET NOORDEN WORDT 

GENOEMD, IS NIET ZO VERWONDERLIJK. DIT UITGESTREKTE LAND TELT NEGENTIEN PROVINCIES, RUIM 

45.000 EILANDEN, MEER DAN 150.000 MEREN EN HONDERDEN FJORDEN. EEN SPECTACULAIRE SCENERY MET 

LANGE KUSTLIJN DIE BIJ ELKE BEZOEKER DE ADEM DOET STOKKEN. WIE VAN RUST, RUIMTE, NATUUR EN 

DIEREN HOUDT, KAN IN DIT WELVARENDE LAND ZIJN HART HELEMAAL OPHALEN. EN WEL OP EEN HEUSE 

NOORSE BOERDERIJ.

BERGEN Je toegang tot de fjorden. Met de gekleurde Hanzehuizen aan de haven,  
werelderfgoed van Unesco.

DONKER LICHT In Noorwegen is het in de winter vroeg 
donker en laat licht. In de zomer gaat de zon soms hele-
maal niet onder!

BOERDERIJWERK
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OP DE LANGE 
LATTEN

Oostenrijk grenst aan zes landen 
en neemt hierdoor in Centraal 
Europa een belangrijke plaats in. 
Dit voormalige keizerrijk is een 
echt Alpenland, want de Alpen 
beslaan maar liefst twee derde 
van het grondgebied. En slechts 
32 procent van het land ligt be-
neden de vijfhonderd meter. Niet 
zo verwonderlijk dat de ski- en 
snowboardgebieden je op grote 
hoogte brengen.

In de sneeuw
Oostenrijkse ski- en snowboard-
leraren werken meestal zes uur 
per dag. Dit is afhankelijk van 
het seizoen. Vooral in de vakan-
ties is het erg druk en maakt ie-
dereen veel uren. Het werk vari-
eert. Van het vegen van lopende 
banden en het opbouwen van 
het oefengebied tot het ontvan-
gen van groepen, het geven van 
skishows en het verzorgen van 

GROSSGLOCKNER Met 
3.797 meter de hoogste berg  
in Oostenrijk.

WENEN De hoofdstad, die 
wordt gezien als een van de 
mooiste steden ter wereld.  
De hele binnenstad is door 
Unesco aangewezen als  
cultureel erfgoed.

SKI ANWÄRTER-CERTIFI-
CAAT Met dit diploma ben je 
een gecertificeerd skileraar en 
mag je werken in Oostenrijk.

STAD VAN DE MUZIEK
Wereldberoemde componis -
ten als Brahms, Strauss, 
Mozart en Schubert woonden 
en leefden in de stad van de 
muziek: Wenen.

RAVEONSNOW Bekend 
jaarlijks festival in Saalbach-
Hinterglemm. Non-stop elek-
tronische muziek, 48 uur lang, 
door meer dan vijftig dj’s. 

TIERGARTEN SCHÖN-
BRUNN De oudste dierentuin  
van de wereld, in Wenen. 

PRATER Op dit oude pret park 
staat een groot reuzenrad van 
waaruit je een schitterend uit-
zicht hebt op Wenen. Het hele 
jaar door.

SALZBURGERLAND IN OOSTENRIJK. EEN POPULAIRE WINTERSPORTBESTEMMING MET TAL VAN SKIGEBIEDEN 

ZOALS FLACHAU, ST. ANTON, ZELL AM SEE, SAALBACH-HINTERGLEMM EN KAPRUN. ELK JAAR GENIETEN HIER 

ONTELBARE WINTERSPORTERS VAN DE SPECTACULAIRE PISTES, LANGE WINTERS EN HEEL GEZELLIGE 

APRÈS-SKI. OM DEZE TOESTROOM VAN SKIËRS EN SNOWBOARDERS IN GOEDE BANEN TE LEIDEN, KUNNEN 

DE SKISCHOLEN HET HELE SEIZOEN EXTRA ONDERSTEUNING GEBRUIKEN. VAN ERVAREN WINTERSPORTERS 

– IN HET BEZIT VAN EIGEN UITRUSTING – DIE KINDEREN, TIENERS EN VOLWASSENEN ALLES WILLEN LEREN 

OP DE LANGE LATTEN. KORTOM: DE IDEALE MANIER OM VAN JE HOBBY JE WERK TE MAKEN!

SALZBURG De hoofdstad van Salzburgerland en de geboorteplaats van Mozart.  
Zijn geboortehuis in de Getreidegasse is nu een museum. De volledige binnenstad  
is werelderfgoed.

MEER INFO? 
BEL 0487 551 900 
OF KIJK OP 
WWW.TRAVELACTIVE.NL
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privéles. Vaak begint de dag met 
een bespreking op de skischool, 
zodat iedereen weet wat er van 
hem of haar wordt verwacht.  
In ruil voor de sportieve bijdrage 
krijgt elke instructeur een ver-
goeding tussen de zevenhon-
derd en elfhonderd euro per 
maand. Ook wordt er betaalbare 
accommodatie geregeld.   

Perfecte Parallelschwung
De meeste skiërs en snowboar-
ders die als leraar aan de slag 
gaan, hebben zo’n zes à zeven 

jaar ervaring. Maar van welke 
piste je ook afgaat, iedereen 
moet voor aanvang de Anwärter-
opleiding volgen in Kaprun.  
Pas met dit diploma mag je aan 
de slag als ski- en snowboard-
leraar in Oostenrijk. Tijdens de 
opleiding krijg je theorie en leer 
je verschillende skitechnieken. 
Ook moet iedereen de Parallel-
schwung beheersen. Skileraren 
volgen de tiendaagse oplei- 
ding. Sportievelingen die ook  
snowboardles willen geven, 
trainen vijftien dagen op de ski-

academie. Zij kunnen na het  
behalen van het examen zowel 
als skileraar en snowboard-
leraar aan het werk.   

Ach so…
Skiles geven is al een uitdaging, 
maar hoe leg je in het Duits de 
juiste technieken duidelijk uit? 
En hoe vertel je iemand bijvoor-
beeld hoe je moet remmen of 
rutschen? Elke instructeur die 
vanaf dag één goed wil functio-
neren als skileraar, kan een taal-

cursus van twee weken volgen  
in het fabelachtige Wenen.  
Deze cursus gaat vooraf aan de 
Anwärter-opleiding, waar ook je 
kennis van de Duitse taal wordt 
getest. De inhoud van de taal-
cursus richt zich volledig op het 
werk van ski- en snowboardle-
raar en alle vaktermen komen 
dan ook uitgebreid aan bod.  
De lesdagen zijn intensief, maar 
in je vrije tijd is er alle gelegen-
heid om de pracht en praal van 
Wenen te ontdekken.

Als ski- en snowboardleraar in het populaire Salzburgerland 
kun je zelf een regiovoorkeur aangeven. Een plaatsing in het 
door jou gekozen gebied wordt niet gegarandeerd, maar er 
wordt alles aan gedaan om je te plaatsen in het skigebied van 
je keuze. En ligt je voorkeur juist buiten Salzburgerland, geef 
dit dan ook door aan Travel Active. Het Work & Travel team 
kijkt dan wat er mogelijk is.

Saalbach-Hinterglemm: het grootste skigebied
Saalbach is een rustig dorpje. Hinterglemm is wat groter en heeft veel plekken voor een gezellige 
après-ski. Dit skigebied is groot en telt tweehonderd kilometer aan pistes. Voor beginners en zeer 
ervaren wintersporters. Zo zijn er gezinsvriendelijke brede pistes, maar ook wereldkampioen-
schapafdalingen en hoge Zwölfer. Met de slogan Fun unlimited trekt dit skigebied jaarlijks vele jon-
ge wintersporters.

Zell am See: een van de mooiste wintersportgebieden
Dit is een van de grotere plaatsen in Salzburgerland. De ligging is prachtig, tussen een groot meer 
– de Zeller See – en de hoge berg Schmittenhöhe. In Zell am See ligt meer dan 130 kilometer aan 
pistes. Het gebied is vrij sneeuwzeker, want de meeste pistes liggen hoger dan 1.400 meter.   

Kaprun: skiën op een gletsjer
Een gezellige plaats met mooie skigebieden en adembenemende landschappen. In totaal is er zo’n 
130 kilometer aan skigebied te vinden. Een enorme skilift brengt wintersporters tot boven op de 
gletsjer, waardoor er nog tot laat in het seizoen kan worden geskied. Na alle fysieke inspanning is 
er tijd voor een sfeervolle après-ski. Of een bezoek aan de indrukwekkende burcht, lekker shoppen 
in de vele kleine boetiekjes of een wandeling langs de rivier.

Neukirchen: ski ook in Gerlos
Een knus, gezellig en schilderachtig stadje van 2.600 inwoners. In het seizoen stijgt het inwoner -
|tal naar grote hoogte. De tijdelijke bewoners genieten van de mooie pistes en de geweldige dal-
afdalingen. In een van de leuke après-skigelegenheden komen ze daarna op adem. Het mooie is 
dat een skipas van dit gebied ook toegang geeft tot het skigebied in de omgeving, zoals de pistes 
van de bruisende wintersportplaats Gerlos.

ZELL AM SEE Populair ski-
gebied met meer dan negen-
tig restaurants, een heleboel 
cafés en zes discotheken.

MUSEUMKWARTIER
Een van de grootste 
museum complexen van de 
wereld ligt in Wenen.

SPAANSE RIJSCHOOL
De oudste en grootste 
paardrijschool van het land. 
Dressuur op het hoogste 
niveau in Wenen, met de 
beroemde witte paarden de 
lippizaners.

WEENSE STAATSOPERA
Een van de mooiste 
bouwwerken ter wereld.

STEPHANSDOM Gebouwd 
in de twaalfde tot de vijf-
tiende eeuw in Wenen. De 
grootste en imposantste kerk 
van Oostenrijk. Nu het decor 
van operavoorstellingen.

NEUKIRCHEN Skigebied 
op 865 meter hoogte in 
Salzburgerland. Aan de voet 
van de 3.166 meter hoge 
Großvenediger, de op drie na 
hoogste berg van Oostenrijk.

MARIAHILFERSTRASSE
In Wenen, om lekker te 
shoppen.

SACHERTORTE Beroemde 
taart van chocoladecake, 
abrikozenmarmelade en 
chocoladeglazuur. Eten in 
het Sacherhotel in Wenen.

MEER INFO? 
BEL 0487 551 900 

OF KIJK OP 
WWW.TRAVELACTIVE.NL
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KIES JE REGIO

SISSI De wereldberoemde keizerin Sissi woonde in de 
hoofdstad in Paleis Schönbrunn, een van de belangrijkste 
culturele erfgoederen van Oostenrijk.
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HERSTEL  
DE HISTORIE

Saint-Victor-la-Coste ligt in de 
adembenemende Zuid-Franse 
Provence, in de regio Langue-
doc-Roussillon, omgeven door 
eindeloze heuvels met lavendel, 
jasmijn en mimosa. Beziens-
waardigheden zijn een indruk-
wekkende kerk uit de 11e eeuw, 
prachtige vestingwallen en een 
fabuleus 13e-eeuws fort. Stuk 
voor stuk overblijfselen uit vroe-
ger tijden die continu om onder-
houd en restauratie vragen.

Traditionele technieken
Elke zomer komt een kleine 
groep internationale vrijwilligers 
de lokale bevolking helpen om 
hun historisch erfgoed te behou-
den. Dan worden er stenen mu-
ren gerepareerd, paden hersteld 
en binnenplaatsen onderhou-
den. Op een traditionele manier, 
die ter plekke wordt uitgelegd. 
Ervaring in restauratiewerk is 
dan ook niet nodig. Vanwege de 
warme Franse zomers gebeurt 

het restaureren vooral van de 
ochtend tot in de vroege mid-
dag. Zo is er de rest van de dag 
alle tijd voor leuke excursies zo-
als een tour naar Avignon, die 
speciaal voor de internationale 
vrijwilligers worden georgani-
seerd. Natuurlijk ben je vrij om 
ook zelf de mooie omgeving te 
ontdekken.

Vive la vie
Een bijzonder gevoel voor humor, 

een bourgondische levensstijl  
en genieten van het goede leven 
kenmerken de Franse cultuur. 
Een cultuur vol trots die de vrij-
willigers van over de hele wereld 
goed leren kennen. Zo ontbijt je 
met toast en jam of pain au  
chocolat, proef je meesterlijke 
wijnen, eet je twee keer per dag 
warm en zoen je niet drie maar 
twee keer. Dat alles in Zuid-
Frankrijk zorgt ervoor dat ieder-
een zich hier prettig voelt.

PROVENCE Prachtige 
stranden en weelderige  
steden als Nice, Cannes, 
St. Tropez en Cap 
d’Antibes.

MARSEILLE Smeltkroes 
van culturen en belangrijke 
havenstad.

JEU DE BOULES  
Volksspel nummer één.

MAISON CARRÉE  
Beschouwd als de best  
bewaarde Romeinse  
tempel. In Nîmes.

ARENA VAN NÎMES  
Oorspronkelijk een  
amfi theater, later een  
middeleeuws dorp en  
nu de plek voor stieren-
gevechten, concerten  
en voorstellingen.

ORANGE Het antieke 
theater en de triomfboog 
van Orange zijn Unesco-
werelderfgoed. Vlakbij 
liggen de wereld beroemde 
wijngaarden van  
Châteauneuf-du-Pape  
en Côtes du Rhône. 

WILLEM VAN NASSAU 
Erfde in 1544 de stad 
Orange van zijn neef René 
van Chalon en werd 
hierdoor prins van Orange 
(Oranje). 

FRANKRIJK HEEFT ALLES. VAN EEUWENOUDE KASTELEN, PRACHTIGE STRANDEN, BRUISENDE BOULEVARDS 

EN EEN HEERLIJK UITGAANSLEVEN TOT GLOOIENDE WIJNSTREKEN, HISTORISCHE DORPJES, MONDAINE  

WERELDSTEDEN EN EEN MAGNIFIEKE NATUUR. WAAR JE OOK BENT, OVERAL PRIJKEN HISTORISCHE GEBOUWEN 

IN HET AFWISSELENDE LANDSCHAP. VAN LANDHUIZEN EN KASTELEN TOT BOERDERIJEN EN KERKEN. NIET 

VOOR NIETS KOMEN RESTAURATEURS VAN OVER DE HELE WERELD NAAR DIT ULTIEME VAKANTIELAND OM 

HET UNIEKE ERFGOED TE BEHOUDEN. VOORAL HET MIDDELEEUWSE DORPJE SAINT-VICTOR-LA-COSTE KAN 

ALLE HULP GEBRUIKEN OM OUDE GEBOUWEN IN AL HUN GLORIE TE HERSTELLEN.

MEER INFO? 
BEL 0487 551 900 
OF KIJK OP 
WWW.TRAVELACTIVE.NL

AVIGNON Het historische centrum is omgeven door een hoge stadsmuur van  
4,2 kilometer lang met zeven poorten. Op de Werelderfgoedlijst van Unesco.
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Ontdek wereldse plekken

H TSPOTS
Er zijn zoveel mooie plekken op de wereld dat het je 
kan duizelen. Want het is onmogelijk om ze zelf 
allemaal in real life te zien. Nou ja, of je moet het 
eeuwige leven hebben en een geldboom in je 
achtertuin… niet? Om het je gemakkelijk te maken, 
vroegen wij onze wereldreizigers naar hun hot-
spots: dé plekken op hun reis die je vast en zeker 
zelf moet zien. Op je wishlist zetten dus!

NIEUW-ZEELAND 
Tongariro Crossing
De populairste eendaagse wandeling die je in Nieuw- Zeeland kunt maken. Maak foto’s van Mount Doom uit Lord of the Rings en beklim de vulkaan. Reserveer wel op tijd,  want er wordt dagelijks maar een beperkt aantal toeristen toegelaten. – Tim

 
Tranzalpine treinrit op het ZuidereilandMet recht een van ’s werelds mooiste treinritten door  overweldigende landschappen. Van de bossen buiten  Christchurch en de hoge bergen tot zelfs tropisch regen-woud, waarbij je onderweg vele viaducten oversteekt.  Echt een waanzinnige ervaring. – Frank 

Dunedin
Leuke studentenstad in het zuiden en beroemd om  Baldwin Street, de steilste straat ter wereld. In veel  architectuur zie je de Schotse invloeden nog goed terug.  En het grappige is: het stratenplan is zelfs bijna identiek  aan dat van Edinburgh. – Lisette 

Stewart Island
Echt een onontdekte parel van Nieuw-Zeeland. Dit eiland  bestaat voor vijfentachtig procent uit nationaal park. Je kunt je hier te buiten gaan aan het maken van lange wandelingen, het ontdekken van prachtige bosrijke gebieden (oerbos van miljoenen jaren oud) en het bewonderen van het rijkelijk aanwezige dierenleven (pinguïns!) vanuit een kajak. – Lana

CANADA
 
Breton Trail
In de herfst is de oostkust van Canada op zijn mooist en dan 
is de Breton Trail, een roadtrip met de auto, in Nova Scotia 
echt een aanrader. – Nicole
 
Icefield Parkway
Diep in the Rocky Mountains in West-Canada ligt de mooiste 
autoroute van Canada. Tussen Banff en Jasper slingert er  
een weg waarop je na iedere bocht wilt stoppen om foto’s te 
maken. De majestueuze bergen doen je beseffen dat je maar 
een klein onderdeel bent van moeder Natuur. – Jan
 
Indian summer
De Canadese natuur is schitterend van half september tot 
half oktober. De fantastische herfstkleuren die je dan ziet, 
maken Canada nog mooier – Raymond
 
West Edmonton Mall
Een van ’s werelds grootste winkelcentra, compleet met  
waterpark, attractiepark, bioscoop, hotels en achthonderd(!) 
winkels. Shop till you drop dus… – Sandra
 
Churchill
Ga hier op ijsberensafari en ontmoet de nieuwsgierige  
ijsbeer vanuit een afgesloten 4WD. Ook het spectaculaire 
noorderlicht, de aurora borealis, iets wat je altijd zal  
bijblijven. – Richard

AMERIKA
 
Chicago, the windy city

Deze coole stad – in de winter wellicht iets té cool – ligt op  

circa twaalf uur rijden van New York. Cool, vanwege de ligging 

aan Lake Michigan, maar ook omdat er genoeg te beleven is. 

Zo staat hier het allereerste McDonald’s restaurant en even 

buiten de stad kun je studeren aan de Hamburger University, 

waar toekomstige McDonald’s managers worden opgeleid. 

Ben je muziekliefhebber, dan is een bezoekje aan deze stad 

een must. Er zijn veel bluesclubs, waar iedere avond liveoptre-

dens zijn. Ook is de housemuziek in Chicago ontstaan. En ben 

je dol op sport? Dan kun je helemaal uit je dak gaan bij de 

White Sox, Black Bears of Chicago Bears. – Lynn

 
The Hamptons, hét buitenverblijf van  

de rich and famous

Dit kustgebied in de staat New York was van origine een 

summer residence voor welgestelde Amerikanen. Anno nu 

kun je er iedere avond uit je dak gaan met Paris Hilton of  

Nespresso drinken met George Clooney ;-) – Maaike

 
Meatpacking Sistrict en de High Line in  

New York
De High Line is een stadspark van achthonderd meter lang, 

dat is aangelegd op een in onbruik geraakte spoorlijn. Deze 

spoorlijn liep onder andere dwars boven(!) het industriële en 

trendy Meatpacking District. Hier kun je terecht in een van  

de vele designerwinkels, die gevestigd zijn in de verbouwde 

pakhuizen en voormalige slachthuizen. – Marieke

AUSTRALIË
Esperance
Op circa 800 kilometer van Perth. Met bountystranden en dolfijnen.  – Geoffrey
 
Melbourne
De leuke straat Brunswick in de hippe, ietwat alternatieve wijk Fitzroy in Melbourne. Je struikelt hier over de galerieën, koffiebarretjes en vintagewinkels. Ook ’s avonds de place to be wanneer je houdt van lekker eten en uitgaan.  – Barbara

Moreton Island
Net zo indrukwekkend als Fraser Island, maar dan zonder dingo’s! Veertig kilometer voor de kust van Brisbane. Met  de prachtige Champagne Pools en het natuurlijke zoetwater-meer Blue Lagoon. Wonderen van de natuur. – Kim 

Esperance

Tongariro          Crossing

Dunedin

Melbourne

Chicago

Stewart Island

The Hamptons

West Edmonton Mall

Churchill

Icefield Parkway
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De hele dag had ik op een paard 

achter de koeien aangezeten. Ik had geleerd 

hoe ik de kudde een bepaalde richting op 

kon sturen. Ik moest goed opletten dat alle 

kalfjes wel bij de groep bleven. De Australi-

sche boerderijen zijn vaak ontzettend 

groot. Je kunt de hele dag op je paard 

rond rijden en dan heb je nog niet al het 

land van de boer gezien. Het koeien drijven 

was best vermoeiend en aan het einde van 

de dag rustte ik uit tegen een hek. Sprong 

er ineens een kangoeroe voor mijn neus 

weg! Dat was echt waanzinnig! Ik kreeg 

helemaal de kriebels. Als je zo’n hele dag 

bezig bent in de outback, dan zie je pas 

hoe mooi Australië is.

Op de unieke Jackaroo & Jillaroo 

School leerde ik hoe het is om een echte 

Australian cowboy te zijn. Het is een  

serieuze opleiding voor Australiërs, want 

cowboy is daar echt een vak. Eigenlijk had 

ik bij de boerderij een kale uitgestrekte 

vlakte verwacht met niks en nog eens niks. 

Alleen hier en daar een paar ronddwar-

relende tumbleweeds, net als in een  

Amerikaanse western. Daarom was ik zeer 

verbaasd toen ik aankwam op het cattle 

station. Een mooi landschap, overal prach-

tige groene, gele en bruine kleuren, de 

geur van het buitenleven, loeiende koeien 

en een brede glimlach van de boer die ons 

ontving. YES, dacht ik, dit is de plek waar ik 

me reuze ga vermaken.

“

”

     Over je     grens

Thomas leerde koeien drijven als 
een echte Australische jackaroo:

  “Sprong er ineens 
een kangoeroe

voor mijn neus”

Je grenzen verleggen. 
Daar draait het om bij een werkvakantie in  
het buitenland. Dingen doen die je normaal 
gesproken nooit zou willen, kunnen of durven.  
Thomas, Steffie en Maud deden het.
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Steffie klom over vulkanen  
in Nieuw-Zeeland:

  “Het was een reis
uit duizenden”

Het zit erop. Waar ik maanden 

over heb nagedacht en weken voorbereidin-

gen voor heb getroffen, is alweer voorbij. Het 

was fantastisch. Wat heb ik genoten. Van de 

mooie mensen die ik heb ontmoet en al het 

moois dat ik heb gezien. En ook van de erva-

ring om eens uit je comfortzone te stappen. 

Helemaal alleen in Australië en Nieuw-Zee-

land. Drie maanden leven uit een rugzak. 

Ik ben ontzettend blij dat ik me 

niet heb laten leiden door twijfels en dank-

baar dat ik dit heb mogen meemaken.  

Ik klom over vulkanen, stond boven op een 

gletsjer, wandelde in omstandigheden die ik 

nog nooit had gevoeld, zwom met Nemo in 

het reef, was getuige van een walvisduik, zag 

de prachtigste stranden, maar ook de mooi-

ste meren en bergen. Het was een reis  

uit duizenden.

“

”

Daar stond ik dan, in Nieuw-Zee-

land, op het Zuidereiland, te kijken naar de 

Franz Josefgletsjer. Moest ik die op? Ondanks 

mijn twijfel liet ik me overhalen door mijn reis-

genootjes uit Duitsland, Zuid-Afrika en Brazi-

lië. Dus hup, spikes onderbinden, warme jas 

aan, dikke sokken aantrekken, wandelstok-

ken in de hand en klimmen maar. Het idee 

dat je op ijs kunt lopen net zoals over land, 

kon ik maar niet bevatten. Elke stap deed ik 

voorzichtig, bang om uit te glijden en in de 

afgrond te storten. Niet voor niets noemde de 

gids me al grappend ‘miss Tense’.

Maar de tocht van een dag(!) was 

echt super. We sprongen over gaten, gleden 

tussen de smalle openingen van de ijsblok-

ken en wurmden ons omhoog door grote 

iceholes. De scenery was overweldigend en 

al gauw ging de klim over het ijs me beter af. 

Naar beneden afdalen was weer spannend, 

want je benen trillen van alle inspanning. 

Maar gelukkig ging het helemaal goed. Na 

afloop was iedereen dolenthousiast over de 

klim, inclusief ik. Het is ook zo’n imponerend 

natuurgebied. Het staat dan ook niet voor 

niets op de werelderfgoedlijst van Unesco.

“

”

Maud liep op spikes 
over een gletsjer:

  “Ik was bang om in
de afgrond te storten”
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Lindsey vertelt over wat Work & Travel 
Canada haar heeft gebracht: 
“Mijn buitenlandse werkervaring is  
bepalend geweest voor mijn toelating 
aan de hotelschool”

Ze was negentien toen ze met een grote rugzak het vliegtuig  
in stapte. Het avontuur tegemoet in Canada. Voor Lindsey  
was het een droom die uitkwam, want het idee om te gaan  
backpacken zat al heel lang in haar hoofd. “Ik wilde een  
nieuw land ontdekken, goed Engels leren spreken, nieuwe  
mensen ontmoeten en buitenlandse werkervaring opdoen.”  
En dat deed ze, maar liefst negen maanden lang.

“ IK GA 
MIJN  
EIGEN 
WEG”

INTERVIEW
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Vancouver state of mind “Dit liedje op YouTube is een  
parodie op het liedje Empire state of mind. Op een grappige 
manier vertelt de rapper iets over de stad Vancouver.”

100% Vancouver “In dit boekje van Renske Werner staan  
de hoogtepunten van Vancouver. Er zit een heel duidelijke  
uitneembare plattegrond in. De eerste dagen had ik die altijd 
bij me en het heeft me erg geholpen.”

www.lindseydegraaf.reismee.nl “Mijn reisblog. Deze gaat 
alleen over mijn tijd in Vancouver. Hier vertel ik precies wat ik 
allemaal heb gedaan en heb meegemaakt.”

INTERNeX “De partnerorganisatie van Travel Active. Zij orga-
niseren heel veel leuke uitstapjes in Vancouver. Dit is een goede 
manier om de stad te leren kennen en om nieuwe mensen te 
ontmoeten. Ook organiseren zij elke woensdagavond een Pub 
Night. Dan drinken we telkens in een andere pub met z’n allen 
gezellig een drankje.”

Grouse Mountain “Deze berg ligt op ongeveer een halfuur  
rijden van downtown Vancouver. Hier kun je skiën, snowboar-
den, de berg beklimmen of gewoon met de lift naar boven en 
beneden. Boven op de berg heb je een prachtig uitzicht over 
de stad.” 

Paraplu “Is altijd handig om bij je te hebben in Canada.  
Het kan in de zomer prachtig weer zijn, maar in de herfst en 
winter kan het ook erg vaak regenen!”

Buskaart “Als je voor langere tijd in Vancouver bent en  
geen fiets of auto hebt, is het erg handig om een maandkaart 
voor de bus te kopen. Dit kost iets meer dan tachtig dollar, 
maar daarvoor kun je de hele maand met de bus, skytrain en 
seabus reizen. Het aankoopbedrag haalde ik er elke maand 
gemakkelijk uit.” 

Final Destination 5 “Een deel van deze film is opgenomen  
op een bekende brug in Vancouver, de Lions Gate Bridge.  
Ik heb de film gezien voordat ik naar Vancouver ging en  
herkende de brug direct toen ik er was.” 

Sushi “Als je van sushi houdt, zit je in Vancouver goed. In de 
stad wonen erg veel Japanners en bijna in elke straat is een 
sushirestaurant te vinden. Hier kun je lekker en voor weinig 
geld eten.”

Queen Elizabeth Park “Elke toerist in Vancouver kent Stanley 
Park. Het is erg groot en mooi. Het Queen Elizabeth Park is 
minder bekend, maar dit vind ik eigenlijk nog mooier. De tuin 
is schitterend aangelegd en omdat het park wat hoger gelegen 
is, heb je vanaf hier een prachtig uitzicht op de stad.

Canadezen zijn vooral heel vriendelijk en heel open. Ze zijn heel behulpzaam 
en soms misschien wel iets te beleefd. “Ze zeggen heel vaak sorry,” vertelt Lindsey lachend. “Maar ze 
willen je vooral helpen. Zo liep ik met een kaart op straat, omdat ik de weg niet wist. Canadezen spreken 
je dan aan om je de weg te wijzen. En soms gebeurde het zelfs dat iemand helemaal met me meeliep. Je 
merkt dat ze geïnteresseerd zijn. Ze willen altijd weten wat je naar Canada heeft gebracht. Ik voelde 
me heel erg welkom.”

Lindsey kwam terecht in Vancouver, waar ze genoot van de prachtige omgeving. “Er is veel natuur, er zijn 
mooie stranden en imposante bergen. Aan de ene kant heb je een park en aan de andere kant heb  
je grote gebouwen. Alles heb je bij de hand. Zo stond ik binnen een halfuur op de piste van Grouse  
Mountain. Van daaruit heb je een prachtig uitzicht op downtown Vancouver. De rit naar beneden was zo 
spectaculair, het lijkt of je recht op de stad af skiet.” 

Lindsey is er trots op dat ze het financieel allemaal heeft gered. In het begin duurde het toch even  
voordat ze werk vond. “Ik heb niet opgegeven en ben elke dag op zoek gegaan naar werk. Doorzetten 
loont, want uiteindelijk kreeg ik twee heel leuke banen. De Canadese partner van Travel Active,  
INTERNeX, hielp me aan mijn eerste baantje. Ik kwam terecht in een Indisch fastfoodrestaurant waar ik 
het eten bereidde en ook alles moest afrekenen. Het aantal uren dat ik maakte was beperkt, waardoor ik 
niet kon rondkomen. En daarbij was de sfeer niet zo prettig, dus ik besloot op zoek te gaan naar iets 
anders.

Na veel sollicitatiebrieven én afwijzingen kon Lindsey aan de slag als horecamedewerker voor een  
cateraar. “Het was geweldig, want ik deed van alles. Zo werkte ik in de garderobe, dan weer achter de 
bar en een andere keer stond ik te serveren. Ik kwam overal. Zo heb ik gewerkt op jachten, in casino’s, 
in grote hotels, op bruiloften en bij televisieshows.” Lindsey nam nog een baantje. Van februari tot juli 
werkte ze in een gezellig familierestaurant. “Ik was gastvrouw en moest de gezinnen ontvangen en 
naar hun plaats begeleiden. Ook hielp ik waar nodig. Eigenlijk moest ik ervoor zorgen dat alles lekker 
liep. En blijkbaar deed ik het zo goed dat ik na verloop van tijd andere medewerkers mocht trainen.”     

In de negen maanden die Lindsey in Canada woonde en werkte, heeft ze veel geleerd. “Je wordt veel 
zelfstandiger. En dat zit ook in kleine dingen zoals je eigen bankrekening openen of een telefoonabon-
nement regelen. Dat soort dingen deden mijn ouders voor me. Het is heel leuk om zelf je weg te vinden. 
En nu ik terug ben, merk ik dat ik ook meer mijn eigen gang wil gaan, een eigen leven wil opbouwen.”

Vanuit Vancouver deed Lindsey mee aan de selectieprocedure voor de Hotel Management School in 
Maastricht. “Mijn werkervaring in het buitenland is bepalend geweest voor mijn toelating. De selectie 
is streng en horeca-ervaring is heel belangrijk. Dat ik die heb opgedaan in het buitenland, en mijn 
enthousiasme hierover, speelde zeker positief mee bij het definitieve besluit.”

Een ander voordeel dat Lindsey heeft overgehouden aan haar werkvakantie in Canada is het enorme 
netwerk dat ze heeft opgebouwd. “Ik heb veel reizigers ontmoet en met veel mensen samengewoond in 
het startershuis van INTERNeX. In bijna elk land in Europa ken ik wel iemand. Ik denk dat ik op Facebook 
zo’n 150 vrienden erbij heb gekregen. En door mijn horecawerk heb ik veel managers van grote hotels 
ontmoet. Met sommige heb ik nu nog contact. Ideaal voor als ik straks stage moet gaan lopen, want 
misschien hebben zij wel een plek.”

REISCV

Naam Lindsey (20)

Ging als backpacker met Work &  
Travel van Travel Active voor negen 
maanden naar Canada

Werkte als foodprep bij een Indisch 
vegetarisch fastfoodrestaurant, als 
banquet server bij een cateraar en 
als hostess bij een familierestaurant

Bezocht Space Needle en de grote 
public market in het Amerikaanse 
Seattle, Whistler om te snowboarden, 
Vancouver Island, Buddhist Temple 
en de hoge hangbrug Capilano  
Suspension Bridge

Vierde vakantie – net zoals heel  
veel Canadezen – in Cuba

Genoot van de extreme uitdossingen 
tijdens Halloween

Kleedde zich in het groen voor het 
Ierse feest St. Patrick’s Day

Schrok van de Canadese winkel-  
en restaurantprijzen, overal moet je 
12 procent btw bij optellen

Feestte in een limousine ter  
gelegenheid van de verjaardag  
van een huisgenootje

Overleefde shoppen tijdens Boxing 
Day, als overal lange rijen staan  
door de enorme kortingen

Keek naar de parades en de vuur-
werkshow op Canada Day

Shopte in Metropolis in Metrotown, 
het grootste winkelcentrum in  
British Columbia

“ IK HEB GEWERKT OP  
JACHTEN, IN CASINO’S,  
IN GROTE HOTELS,  
OP BRUILOFTEN EN  
BIJ TELEVISIESHOWS”

TRAVELTALK
Tot slot de tien favorites van Lindsey. Van een grappig liedje tot een heuse paraplu.

“  IN EUROPA KEN IK  
IN BIJNA ELK LAND  
WEL IEMAND”
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Als je droomt van een werkvakantie in het 

buitenland, wil je graag nuttige informatie. 

Ook heb je vast en zeker allerlei vragen.  

Via brochures, de website, informatie-

bijeenkomsten en persoonlijk contact 

informeert Travel Active iedereen zo goed 

mogelijk. Zo kom je als wereldreiziger niet 

voor onaangename verrassingen te staan. 

In alle voorlichting staan de ervaringen  

van oud-deelnemers centraal, want zij 

kunnen je als geen ander vertellen wat je 

als backpacker kunt verwachten. Hun foto’s, 

filmpjes en verhalen staan dan ook op  

www.travelactive.tv. Voor het gemak vind  

je hier de antwoorden op de veelgestelde 

vragen over Work & Travel op een rij. 

Brand maar los!
Vragen staat vrij
Brand maar los!Brand maar los!

? ?

?? ? ?

???

?

Als ik via een groepsreis ga backpacken, reis 
ik dan steeds met diezelfde groep samen?
Nee. Als je ervoor kiest om met een groep te vertrekken, dan ver-
trek je samen vanaf Schiphol, in Singapore heb je gezamenlijk een 
overnachting en de eerste dagen verblijf je met de hele groep in  
Sydney. Dit gezamenlijke begin is ideaal om andere backpackers te 
leren kennen. En klikt het? Dan kun je eventueel samen verder  
reizen. Het gebeurt regelmatig dat een aantal backpackers in de 
groep samen verder reizen en soms zelfs vrienden voor het leven 
worden. Maar heb je andere reisplannen of reis je liever alleen,  
dan ben je uiteraard vrij om dat te doen.

Hoe lang duurt een visumaanvraag?
Ons advies: vraag zo’n vijf à zes weken voor vertrek het visum aan. 
Veelal worden visumaanvragen dezelfde dag nog in behandeling 
genomen. Dit betekent dat je binnen enkele werkdagen je visum 
binnen hebt. Werk je in de gezondheidszorg, voor defensie of ben je 
kort voor je aanvraag voor langere tijd in het buitenland geweest, 
dan ontvangt de immigratiedienst graag een gezondheidsverklaring 
of een longfoto. Dit kan de aanvraag van het visum vertragen, maar 
is nooit een reden voor afwijzing.

Hoeveel geld moet ik meenemen als ik ga werken 
en reizen in het buitenland?
Dit is een lastige, want het bedrag hangt af van je uitgavenpatroon, 
de lengte van je reis en wat je allemaal van plan bent om te gaan 
doen. Denk bijvoorbeeld aan skydiven, bungeejumpen en tours  
maken. Reizen kost geld en dagelijks maak je kosten voor eten, drin-
ken en onderdak. Ga ongeveer uit van zo’n 1.000 tot 1.200 euro per 
maand. Onze tip: begin op tijd met het zoeken naar werk en wacht 
niet tot je portemonnee leeg is. Pak alles aan wat er op je pad voor-
bijkomt, praat met andere backpackers voor tips, koop de krant en 
schrijf je in bij allerlei uitzendbureaus. Zo breid jij je netwerk snel uit!

Wat verdien je ongeveer als backpacker?
Net zoals in Nederland hangt dit af van het type werk dat je doet. 
Ons lokale uitzendbureau werkt uitsluitend samen met betrouw-
bare werkgevers die goed betalen voor het werk dat je doet. Als 
backpacker betaal je ook belasting, zo’n 29 procent. Aan het einde 
van je reis kun je belastingaangifte doen. Dit om te kijken of je nog 
recht hebt op teruggave. Na aankomst op je plek van bestemming 
krijg je hierover alle informatie.

Enkele voorbeelden van het bruto-uurloon voor  
verschillende baantjes in Australië:

 
In de fabriek $14 - $17 per uur
In de horeca $16 - $20 per uur
Op kantoor $15 - $20 per uur
Fruitplukken $13 - $15 per uur
In een resort $13 - $16 per uur

 
Goed om te weten: in Australië is het levensonderhoud goedkoper 
dan in Nederland. Verder is kantoorwerk alleen beschikbaar voor 
reizigers die Engels als moedertaal hebben of Engels spreken op 
een zeer hoog niveau. Sommige baantjes bieden extra voordelen. 
Werk je op een resort, dan is de accommodatie vaak erg goedkoop. 
En boerderijwerk is vaak inclusief kost en inwoning.

Waarom betaal ik programmakosten  
voor Work & Travel?
Om dit avontuurlijke en kwalitatieve programma aan te bieden, 
worden er kosten gemaakt. Het grootste gedeelte van de program-
makosten gaat naar onze professionele lokale partnerorganisatie, 
die bijvoorbeeld tijd en energie stopt in de bemiddeling van werk 
op boerderijen. Zo bezoeken zij nieuwe en bestaande farms en on-
derhouden zij het contact met de boeren. In sommige landen, zoals 
Canada, regelt onze partner ook onderdak voor backpackers. Ver-
der kan deze klantgerichte organisatie je services bieden waardoor 
je er in het buitenland niet alleen voor staat. Dit betekent dat je in 
geval van nood altijd op ze kunt terugvallen. Natuurlijk investeren 
wij ook in het up-to-date houden van alle informatie, het organi-
seren van informatiebijeenkomsten en promotiemateriaal zoals de 
website en brochures. Ook zijn er voorzieningen nodig om alle pro-
gramma’s op te zetten, te controleren en te verbeteren.

Kan ik ook samen met een vriendin op het- 
zelfde Summercamp geplaatst worden?
We kunnen nooit garanderen dat je samen met een vriend of vrien-
din op hetzelfde zomerkamp geplaatst wordt. Want uiteindelijk 
kiest de directeur zijn personeel uit alle aanmeldingspakketten die 
hij heeft gekregen. De kans is klein dat hij zowel jou als je vriend(in) 
aanneemt. En zo’n 99 procent van alle deelnemers reist alleen. Je 
maakt dus snel contact met andere counselors. Na je werk op het 
zomerkamp kun je natuurlijk wel met je vriend(in) gaan rondreizen 
in Amerika.

Wie kan er deelnemen aan het Summercamp- 
programma?
Iedereen die minimaal 19 jaar is en niet ouder dan 27, redelijk Engels 
spreekt (dit wordt getest tijdens het persoonlijk interview), ervaring 
heeft met kinderen (oppassen is in principe al voldoende), minstens 
negen weken beschikbaar is en bij voorkeur veel weet van een be-
paalde sport en/of activiteit. Als begeleider op een Amerikaans zo-
merkamp is het vooral belangrijk dat je het leuk vindt om met kinde-
ren te werken en ook bereid bent de handen flink uit de mouwen te 
steken! Heb je nog niet zoveel ervaring? Dan helpt een flexibele en 
open houding ten opzichte van de verschillende typen camps je kans 
op acceptatie en plaatsing te vergroten. Hoe meer ervaring je hebt en 
hoe flexibeler je bent, hoe groter de kans op een plaatsing.

Om te onthouden: de deadlines voor de aanmeldingsprocedures 
staan vast, dus houd deze data goed in de gaten. Want het zou  
jammer zijn als je door een te late aanmelding niet kunt gaan werken 
op een Amerikaans zomerkamp.

Wat is het verschil tussen WWOOF’en en  
Boerderijwerk Nieuw-Zeeland?
Bij WWOOF’en verblijf je voor een paar nachten op een organic farm 
waarbij het oogsten en telen van biologische gewassen voorop staat. 
Je werkt hier mee en in ruil daarvoor krijg je kost en inwoning. Veel 
backpackers gaan WWOOF’en om even kosten te besparen en de 
handen uit de mouwen te steken. Erg leuk voor een paar dagen, maar 
minder geschikt voor een langere periode. Je wordt gezien als een 
arbeidskracht en proeft daardoor minder van de Nieuw-Zeelandse 
cultuur. Deelnemers aan Boerderijwerk kiest Travel Active uit op  
motivatie, vaardigheden, ervaring, wensen, voorkeuren en beschik-
baarheid. Hier blijf je voor langere tijd op één plek waar door je echt 
deel uitmaakt van een Nieuw-Zeelands boerengezin. Je werkt zij aan 
zij met de boer en in de vrije tijd word je ook mee genomen naar een 
barbecue of een familiebezoek. Alle boerderijen worden bovendien 
door onze partner gescreend en je hebt altijd een contactpersoon die 
je bij problemen kan helpen. Je werkt vijf tot zes dagen per week en  
de werkervaring staat hier voorop. En in je vrije tijd? Dan ontdek je 
natuurlijk Nieuw-Zeeland! 

Is er voor backpackers wel werk te vinden  
in Canada?
Naast de prachtige natuur biedt de Canadese economie backpackers 
veel mogelijkheden om werk te vinden. Er zijn volop baantjes in res-
taurants en hotels, maar ook in de administratie op kantoor. Canada 
is nog redelijk ‘onontdekt’ door backpackers – mede door de beperk-
te afgifte van werkvisa – wat als voordeel heeft dat er genoeg facili-
teiten zijn én dat jij de baantjes voor het oprapen hebt! Het is een 
ideale kans om werkervaring op te doen, je cv een extra dimensie te 
geven én het uitgestrekte Canada te beleven! Als je op zoek bent 
naar werk, helpen deze paar ‘gouden regels’ je vast en zeker: toon 
zelf veel initiatief, loop binnen bij bedrijven, koop de krant, schrijf je 
in bij verschillende uitzendbureaus en praat met andere backpackers 
over hun werkervaringen. Stel je ook flexibel op. Wees bereid om te 
reizen naar een gebied waar op dat moment veel werk is, ook al 
druist dit in tegen je oorspronkelijke plannen. Succes verzekerd!
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VRAGEN STAAT VRIJ

Brand maar los!



Travel Stuff
In de voorbereiding op je reis is het heel 
verleidelijk om allerlei reisartikelen aan te 
schaffen die in de winkel naar je lonken  
en opeens allemaal even “handig” lijken. 
Eenmaal op bestemming kom je erachter 
dat je ze eigenlijk niet allemaal nodig hebt 
en dat je tas toch wel erg zwaar wordt na 
twee weken rondreizen. Wij kozen enkele 
reisgadgets voor je uit waarvan wij uit  
eigen ervaring weten dat ze wél erg han-
dig zijn om bij je te hebben en die, heel 
belangrijk, weinig ruimte innemen in je 
backpack!

1 Multimedia speler Samsung Galaxy S Wifi 4.2. 
Foto’s, video’s, games en muziek in super-
kwaliteit binnen handbereik. Zeer handig met 
wifi in je hostel! Vanaf E153,-

2 Ophangbare toilettas. Zorgt voor meer  
overzicht. E16,90

3 Solar charger voor je telefoon of Ipod. E19,50
4 Duct tape, voor als het goed vast moet zitten! 

Verkrijgbaar bij je plaatselijke bouwmarkt.
5 Sleutelhanger met digitaal fotolijstje om al je 

vrienden en familie dichtbij te houden. E7,98
6 Dwarsligger leesboekjes. Een normaal boek  

in handig klein formaat voor in je backpack. 
Verschillende recente bestsellers vanaf E7,95

7 Onderwater camera, een flinke investering 
maar voor je duik in bijvoorbeeld het Great 
Barrier Reef zeker de investering waard!  
Vanaf ongeveer E289,-

8 Opvouwbaar waterflesje (Aquatina). E8,95 
9 Fotowaaier voor je tussenstop in Azië.  

Zo maak je je toch enigszins verstaanbaar.  
E9,95

Mogen deze gadgets niet ontbreken in jouw  
backpack? Online verkoopadressen vind je op 
www.travelactive.nl/travelstuff

3
4
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Prijzen per maart 2013 zoals vermeld op website aanbieders.
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ONMISBAAR IN JE BACKPACK

Travel Stuff
[ADVERTENTIE]



 Stap 
voor 
 stap

Boeken
Boek het programma Work & Travel via het boekings-
formulier dat je vindt in dit magazine of op onze 
website. Nadat wij je boeking binnen hebben en de 

administratiekosten à 50 euro zijn voldaan, ontvang 
je van ons het uitgebreide aanmeldingspakket thuis.  

Hiermee kun jij je wensen, ideeën en voorkeuren aangeven. 
Uiteraard ontvang je van ons een toelichting die je helpt om  
je pakket zo goed mogelijk in te vullen.

Formulieren
Hoeveel papieren en documenten je moet invullen, 
hangt af van het programma en het land dat je 
kiest. Neem de tijd om alle informatie te verzamelen 

en in te vullen. Heb je alles bij elkaar, stuur het dan 
naar ons terug. Wij nemen alles goed door en nemen  

contact met je op als we informatie missen of als er documen-
ten ontbreken. Samen met jou zorgen wij ervoor dat alle  
benodigde formulieren in orde komen. 

Visumaanvraag
Zijn alle formulieren in orde en compleet? Dan  
ontvang jij een uitgebreid informatiepakket. Hierin 
vind je een gedetailleerd handboek, eventuele 

handleidingen om visa aan te vragen, flyers,  
brochures en formulieren om leuke en handige extra’s  

bij te boeken. In deze fase weet je ook al wanneer je vertrekt 
voor jouw wereldreis. Kortom: de voorpret kan beginnen!

 
Voor vertrek 
Ongeveer drie tot vier weken voor vertrek krijg je 
alle gedetailleerde reisinformatie die voor jou  
belangrijk is. Zoals je reisschema en pre-departure-

informatie met belangrijke adressen. Verder nog wat 
laatste tips en je bent helemaal klaar voor vertrek. Je hoeft 

nu eigenlijk nog maar twee dingen te doen: je bagage inpakken 
en afscheid nemen van je familie en vrienden.

Vertrek & oriëntatie
Voor sommige programma’s van Work & Travel  
verzorgen wij je reis naar je bestemming en weer  
terug. Bij andere programma’s is de reis niet inbe-

grepen. Maar natuurlijk kunnen wij je helpen bij het 
regelen hiervan. Vraag ernaar bij het Work & Travel team. 

Wanneer je aankomt – met een groepsreis – in het land van je 
bestemming, vangt onze partnerorganisatie je op. In sommige 
landen breng je zelfs eerst nog een paar dagen door met  
andere wereldreizigers voordat je zelf verder reist.

Altijd bereikbaar 
Je gaat voor een langere periode naar het buiten-
land, je maakt nieuwe vrienden, je ontdekt een 
land op een intensieve manier, je maakt leuke  

dingen mee en misschien ook wel minder leuke  
dingen. Het is dan prettig om te weten dat tijdens jouw 

reis zowel onze lokale partner als Travel Active in Nederland 
voor je klaarstaat. Een fijn idee, ook voor je familie en achter-
blijvers in Nederland.

Weer thuis
Je reis zit erop! Je hebt nieuwe ervaringen 
opgedaan, van alles meegemaakt en gezien hoe 
het leven elders is. Je hebt geleerd te relativeren, 

tegenvallers te accepteren en misschien heb je een 
heel andere kijk op Nederland gekregen. Vind je het 

keurig aangeharkte Nederland nu saai en mis je de no worries-
mentaliteit van de Ozzies? Of ben je blij dat je ’s ochtends 
weer een boterham met hagelslag kunt eten in plaats van een 
vegemite sandwich? Sommige oud-deelnemers willen direct 
weer een tijdje naar het buitenland, maar de meeste zoeken 
hun weg weer in Nederland. Sommige onwennig en andere 
alsof ze nooit weg zijn geweest. Of je nu gaat studeren of op 
zoek gaat naar een baan, je hebt laten zien dat je op eigen 
benen kunt staan. Je hebt ondernemingszin getoond, geleerd 
je aan te passen, inzicht gekregen in internationale cultuur-
verschillen en je weet van aanpakken. Allemaal levenservarin-
gen die tijdens je studie of werk heel goed van pas komen.

Vertel je verhaal
Natuurlijk zit je boordevol verhalen die je vertelt 
aan je familie en vrienden. Maar ook toekomstige 
wereldreizigers zijn nieuwsgierig naar jouw verha-
len en willen graag je ervaringen horen en je foto’s 

zien. Net als wij! Veel oud-deelnemers zien we dan 
ook terug op onze Work & Travel infobijeenkomsten. 
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Kies je voor Work & Travel van Travel Active, dan weet je zeker dat je er niet alleen voor 
staat. Vanaf het moment van aanmelden tot en met je vertrek krijg je goede en persoonlijke 
begeleiding. Zo ontvang je uitgebreide informatie en allerhande tips die bijdragen aan een 
onvergetelijk buitenlandavontuur. Bovendien helpen wij je met het samenstellen van jouw 
perfecte reis. En op de plek van bestemming? Daar kun je altijd rekenen op de expertise 
van onze lokale partner organisatie. Welke stappen er voor vertrek allemaal worden door
lopen, lees je hier.

Work & Travel met Travel Active 
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STAP VOOR STAP

Work & Travel met Travel Active

Twijfel je over welk  

land, welke periode of 

welke route je moet kiezen?

BEL DAN MET HET 

WORK & TRAVEL TEAM.  

Samen met jou bekijken zij 

welk avontuur het beste 

bij je past.



Spannend, overweldigend, uitdagend, leuk en soms ook pijnlijk. Iedereen 
ervaart zijn eerste keer heel anders. Sommigen huiveren, aarzelen en 
zijn verlegen of misschien zelfs wel bang. Anderen vinden het moeilijk en 
durven eigenlijk niet zo goed. En tóch doen ze het, omdat zij hun grenzen 
willen verleggen. Wereldreizigers Wouter, Janna, Laura, Renske en Johan 
vertellen over hun eerste keer. 

Kopje thee?

WOUTER | WORK & TRAVEL AUSTRALIË
“Tijdens mijn werkvakantie in Australië reisde ik ook naar Nieuw-Zeeland. Hier heb ik familie wonen en ik was welkom om een paar daagjes  
te komen logeren. Aan de telefoon werd me gevraagd hoe laat ik aankwam. Ik antwoordde dat ik met de trein rond zes uur in het dorpje 
zou aankomen. Great, you’ll be just in time for tea! Ik vond het maar vreemd, om zes uur een bakje thee drinken, dus ik besloot om  
voor vertrek een maaltijd te scoren op het station. Eenmaal aangekomen bleek tea nog een andere betekenis te hebben in het Engels:  
het avondeten dus…”

Let’s work!

LAURA | WORK & TRAVEL NIEUW-ZEELAND
“Nou, dat was me het dagje wel. Mijn eerste werkdag heb ik dan 
eindelijk achter de rug en het waren lange, maar leuke uren. Ik 
werk als orderpicker in een magazijn. De hele dag ben ik bezig met 
het verzamelen en inpakken van kleding. Gelukkig zijn er nog een 
aantal andere backpackers en is het een gezellige boel. En mooi 
meegenomen… ik verdien nog best goed.”

Alles in de zak

RENSKE | WORK & TRAVEL CANADA
“Na twee weken Vancouver ben ik eraan toe om Canada echt te gaan 
ontdekken. Ik voel me ontzettend thuis in deze multiculti metropool, 
maar nu is het tijd om verder te trekken. Want… ik heb werk op Van-
couver Island! De komende maanden ga ik bij een superknus bed & 
breakfast in de housekeeping werken. Mijn hostelkamer lijkt echter 
wel ontploft en natuurlijk past niets meer in mijn backpack, zoals ik 

het zo mooi thuis in Nederland georganiseerd had. Wat heb ik toch 
allemaal al voor spullen verzameld? Ik moet er nu al niet aan denken 
hoe mijn backpack er over een paar maanden uitziet.”

Aan het elastiek

JOHAN | WORK & TRAVEL NIEUW-ZEELAND
“Schijnbaar ben je niet in Nieuw-Zeeland geweest als je niet met 
elastiek aan je benen van een brug af bent gesprongen. Dus dit 
moest er dan toch echt een keer van komen. De Stray Bus stopt bij 
de bungeejumpsite van ene meneer A.J. Hackett, de grondlegger 
van het bungeejumpen. Mijn hart klopt als een malle, het gaat dus 
nu echt gebeuren. Gelukkig kan ik deze spanning delen met een 
aantal reisgenootjes uit de bus, die gisteravond ook heel stoer het 
opgaveformulier invulden. En nu we er zijn, wordt het toch wel erg 
spannend. Voordat ik het goed en wel in de gaten heb, sta ik al tril-
lend op een plankje en kijk ik in een duizelingwekkende diepte. 
Waarom wilde ik dit ook alweer? Na 3… 2… 1…. BUNGEE!!! stort ik 
mezelf de afgrond in… Wauw, wat een vet gevoel is dit! Yes, yes, 
yes!!!”

Mijn eerste keer
De beer is los

JANNA | WORK & TRAVEL CANADA
“Quiet please, ssssshhhh, no talking. Want daar zaten ze dan, aan de waterkant: moeder beer en haar drie kleintjes. Vast op zoek naar vis en 
een slokje water, want ze hebben totaal geen aandacht voor die gekke toeristen in hun rode reddingsvesten op het bootje. Je hoort alleen het 
klikken van de camera’s en het zuchten en steunen van moeder beer, want haar cubs zijn volop aan het spelen. Ze lijken zich niet echt bezig te 
houden met een lekker maaltje. Wat een waanzinnige ervaring: voor het eerst beren in het wild zien in de majestueuze Rockies.”

Wouter’s duikvlucht  
in Nieuw-Zeeland:

“Mijn skydive  
was echt super!”

Janna spotte beren  
in Canada:

“Quiet please, 
ssssshhhh, 
no talking...”
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Mijn eerste keerMijn eerste keer
BACKPACKERS VERTELLEN HUN ERVARINGEN



Lekker sociaal. Dat is Travel Active op Twitter, Facebook, Pinterest, 
Google+, YouTube en op de website. Via al deze mediakanalen  
kun je deel uitmaken van een inspirerende community. Waar jij als  
eerste geïnformeerd wordt over nieuwe programma’s, leuke acties, 
interessante feiten en nuttige bijeenkomsten. Maar het is ook de 
plek waar er mooie foto’s, ontroerende verhalen en weergaloze 
filmpjes van wereldreizigers met je worden gedeeld.

Like!
Dream, explore and discover. Dat doe je op onze Facebookpagina. 
Word onze vriend en like us op www.facebook.com/travelactive 

Hangout
Verkeer in onze kringen en wij delen alle nieuwtjes, filmpjes en foto’s 
met je. Dus hang out op @gplus.to/travelactive

Tweet
Op elk moment van de dag lees jij op @TravelActive wat er bij  
ons speelt

Op het prikbord
Repin, like of reageer op alle prachtige foto’s die prijken op ons online 
prikbord: pinterest.com/travelactive

Aanbevolen
Bekijk inspirerende video’s van onze programma’s, deelnemers en  
buitenlandse partners op www.youtube.com/travelactive

Surfen
Voor actuele prijzen, programma’s, reizen, mogelijkheden en voor-
waarden surf je naar www.travelactive.nl/work-travel

Belevenissen
Nieuwsgierig naar verhalen, foto’s, video’s en weblogs van  
backpackers? Bezoek dan ons mediaforum www.travelactive.tv

 Let’s get 
social

VOEL JE 
ZELFVERZEKERD
Zorgeloos werken en reizen met Tasman

Gaan werken en reizen in het buitenland vraagt om een speciale verzekering. Travel Active werkt samen met 

Tasman Verzekeringen. Dé verzekeringsspecialist als het om backpacken gaat. Voor jou als wereldreiziger 

heeft Tasman de verzekering die bij je past. Met goede voorwaarden én scherpe premies.

Een goede reisverzekering is onmisbaar in je bagage. Vooral omdat 
een gewone reisverzekering vaak niet voldoende is als je voor  
langere tijd naar het buitenland vertrekt. Ga daarom met een gerust 
hart naar je Work & Travel bestemming en verzeker je met Tasman 
van een zorgeloze werkvakantie.

Zelf samenstellen
Je stelt je verzekering zelf samen. Op deze manier kun jij naast de 
uitgebreide basisdekking rubrieken toevoegen die passen bij jouw 
reisdoel. Zo creëer je een verzekering op maat. Met de rubriek  

bagage is vanaf dag één je complete bagage verzekerd. Is bijvoor-
beeld je fotocamera gestolen, dan kun je dit ter plekke online  
declareren. Zo kun je direct weer een nieuwe aanschaffen, waardoor 
geen enkel moment van jouw werkvakantie verloren hoeft te gaan.

Voor iedereen
Tasman is er voor jou. Daarom garanderen wij een persoonlijke en 
correcte afhandeling van al je verzekeringszaken. Voor, tijdens én 
na je reis. De Tasman-verzekering kan door iedereen worden afge-
sloten. Kijk voor meer informatie op www.tasmanverzekeringen.nl.
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TRAVEL ACTIVE ONLINE

Let’s get social Voel je zelfverzekerd
ZORGELOOS WERKEN EN REIZEN MET TASMAN



Op zoek naar nog  
meer avontuur?
Dit zijn de andere programma’s van Travel Active

Meer weten? Surf dan naar www.travelactive.nl en vraag de brochure aan

Vrijwilligerswerk
Draag je steentje bij in Latijns-Amerika, Afrika of Azië
Beteken je graag iets voor anderen, wil je een bijdrage leveren aan de wereld of gaat je hart sneller 
kloppen voor de natuur? Dan is vrijwilligerswerk zeker iets voor jou! Met Travel Active kun je als  
vrijwilliger aan de slag in meer dan twintig landen. Vrijwilligerswerk varieert van het uitdelen van  
folders, het bouwen van een school en het verpoten van plantjes tot het werken met straatkinderen, 
dieren, blinden of gehandicapten. Stuk voor stuk unieke en indrukwekkende buitenlandervaringen  
die jij je hele leven niet meer vergeet.

Wildlife
Ontdek de wonderen van de Afrikaanse natuur
Welke avonturier droomt daar nu niet van? Op safari in Afrika, slapen onder de sterren, knuffelen met 
jonge leeuwen of jonge schildpadjes uitzetten in de zee. Als deelnemer van het Wildlife programma  
onderhoud je schitterende wildparken in landen als Zuid-Afrika, Zimbabwe, Costa Rica, Thailand  
of Sri Lanka en verzorg je de dieren die er leven. Wil je alles uit je reis halen? Combineer dan twee of 
meer projecten in meerdere landen.

Taalreizen
Taalcursussen over de hele wereld
Wil jij in een korte tijd een vreemde taal vloeiend leren spreken en schrijven? En ook nog iets te  
weten komen over de cultuur? Kies dan voor een bijzondere taalreis van Travel Active. Welke taal je  
ook kiest, je krijgt les van native speakers op een officieel erkende talenschool. De docenten zijn  
gespecialiseerd in het lesgeven aan buitenlanders. Zo ben jij ervan verzekerd dat je het maximale  
uit je taalreis haalt. Bovendien krijg je onderwijs in kleine groepen en lesmateriaal op maat.  
En hoelang je wilt studeren, bepaal je helemaal zelf.

Au pair
Een werelds avontuur
Ben je dol op kinderen en wil je graag een andere taal leren? En wil je ervaren wat de gewoonten  
en gebruiken zijn in een buitenlands gezin? Word dan au pair in Amerika, Europa, Nieuw-Zeeland,  
Australië of zelfs China. Als au pair woon je in een gastgezin en verzorg je de kinderen. Ook behoort 
licht huishoudelijk werk tot jouw taken. In ruil hiervoor krijg je kost en inwoning en zakgeld. Als  
volwaardig lid van je nieuwe familie beleef je een onvergetelijke ervaring.

High School
Beleef een waanzinnig schooljaar
Theater maken, spreken in het openbaar, een 20 voor Frans, fotograferen, de tango dansen, survival in 
de bush, Spaans leren en een echte prom vol glitter & glamour. Dat zijn de belevenissen van een High 
School student in het buitenland. Je bouwt aan je (internationale) toekomst, maakt vrienden voor het 
leven, volgt vakken die je in Nederland niet krijgt, leert een taal vloeiend spreken en je komt terug vol 
levenservaring. Als buitenlandse student woon je bij een zorgvuldig geselecteerd gastgezin dat je met 
open armen ontvangt. Ben jij er klaar voor?

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk
Beleef het met Travel Active

42 REDENEN 
WAAROM JE MOET REIZEN EN WERKEN
Er zijn allerlei redenen waarom je al werkend en reizend de wereld 
moet ontdekken. Niet alleen omdat het een superervaring is, maar 
ook omdat dit avontuur goed is voor je persoonlijke ontwikkeling.  
De belangrijkste argumenten zetten wij op een rij. Volgens ons én 
onze reizigers.

Volgens Travel Active

 1 Je maakt een groei door op persoonlijk vlak.

 2 Je leert omgaan met tegenslagen en relativeren.

 3 Je leert vloeiend een andere taal spreken.

 4 Je leert veel nieuwe mensen (uit andere culturen)  
kennen.

 5 Met werkervaring in het buitenland zet jij je cv op scherp!

 6 Het is een grote stap naar zelfstandigheid.

 7 Je ontdekt je (verborgen) talenten en vaardigheden.

 8 Het is een mooie stap tussen je middelbare school en 
een nieuwe studie.

 9 Je ziet de wereld eens vanuit een ander perspectief.

10 Een avontuur voor het leven!

11 Je ontdekt werkmogelijkheden die je in Nederland 
nooit zult tegenkomen.

12 Vakantie en geld verdienen: de ideale combinatie!

13 Je leert de echte inwoners van een land kennen.  
Je bent dus niet alleen toerist.

14 Je krijgt een diepere culturele ervaring dan als je  
alleen maar reist.

15 Door te werken kun je nóg meer dingen zien en doen.  
Je leert meer van een land kennen.

Volgens onze reizigers

16 Het zien van mooie plekken waar je over dertig jaar 
nog steeds van droomt.

17 Omdat je er nu het geld voor hebt.

18 Staat goed op je cv.

19 Je leert jezelf kennen en op eigen benen staan.

20 Dingen proeven waarvan je nooit had gedacht dat  
ze zouden bestaan.

21 Het is een werelds avontuur waarvan je nooit een  
seconde spijt krijgt. 

22 Boodschappen doen met een vliegtuigje, omdat je in de 
middle of nowhere bent.

23 In een vreemd land werkervaring opdoen.

24 Verbeteren van je taalkennis.

25 Vrienden maken uit alle delen van de wereld.

26 Vrijheid!

27 Je bent eigenlijk gek wanneer je thuisblijft.

28 Eindelijk een echte surfdude worden.

29 Weg uit de dagelijkse sleur!

30 Je grenzen verleggen (ja, want kalveren castreren 
kan zomaar jouw taak zijn…)

31 Een wereldwijde blik.

32 Omdat het kan!

33 Een ervaring waar je de rest van je leven profijt van hebt.

34 Al je vrienden worden jaloers op je.

35 De bevestiging van een aantal stereotypes waarvan je 
 je altijd al afvroeg of het echt zo was.

36 Maar ook ontdekken dat er veel meer is dan alleen  
die stereotypes.

37 Werk doen waarvan je het bestaan niet wist  
(chocoladecake in de kokos rollen!)

38 Erachter komen dat je nooit meer iets anders wilt dan 
backpacken. Het is verslavend.

39 Hilarische spraakverwarringen.

40 Ontdekken dat een week zonder Facebook eigenlijk 
best te doen is.

41 En een week zonder telefoon ook, wanneer je in een  
gebied zit zonder bereik.

42 Dat Nederland eigenlijk maar een dorp is vergeleken  
met Canada, Australië en Nieuw-Zeeland.

Taalreizen

Taalreizen
Beleef het met Travel Active

Au Pair

Au Pair
Beleef het met Travel Active

High School

High School
Beleef het met Travel Active
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Overige programma’s van Travel Active



7 BELANGRIJKE REDENEN OM TE 
KIEZEN VOOR WORK & TRAVEL 
MET TRAVEL ACTIVE

DAT KUNNEN WIJ NU WEL ZEGGEN, MAAR WAT 
VONDEN DEELNEMERS ER ZELF VAN?

“Ik wil je graag bedanken voor het beantwoorden van  
al mijn mailtjes en de hulp die ik altijd kreeg! Heel erg  

bedankt.” Corina

“Ik wilde jullie even laten weten dat ik sinds drie weken 
weer in Nederland ben! Mijn reis was echt fantastisch en 

ik heb er enorm van genoten!” Claire

“Het is dan bijna zover! Nog een weekje en dan zitten we 
in het vliegtuig. Het aftellen is begonnen! We willen jullie 
in ieder geval vast super bedanken voor al jullie hulp tot 
zover! Het is ons ook overduidelijk dat het zonder jullie 

hulp allemaal een heel stuk stroever was verlopen. Travel 
Active als organisatie én jullie zijn erg duidelijk en snel 

met handelen. Jullie hebben onze vele vragen moeiteloos 
kunnen beantwoorden en alleen al daarvoor verdienen 
jullie een compliment. We hebben nooit lang hoeven te 

wachten op antwoord via de e-mail en we vinden het ook 
erg prettig dat jullie zo goed bereikbaar zijn. Ga zo door!”  

Linda en Jolanda

“First of all I wanna say THANK YOU! for helping me the 
last nine months. I’ve had an amazing time Down Under. 
I’ve been home for a week now and I miss Oz like crazy, 
wish I could go back! The Work & Travel Company has 
been a great help, especially the first three months in  

Sydney when I was looking for a job.” Renske

“Het is hier geweldig! De service van jullie kantoor is ook 
super! Ik kan er terecht voor alle vragen en ze helpen me 

aan werk! Nu vijf dagen gewerkt in totaal (drie weken  
hier nu) bij een fabriek in Sydney, onder andere kleding 
inpakken. Verder heb ik één week geWwoofd. Ik ben al 

helemaal gewend.” Sandra

“Mijn reis naar Australië is perfect gelopen en ik kan toch 
wel zeggen dat het de beste vijf maanden van mijn leven 

waren... Een unieke ervaring met alles erop en eraan!  
Mensen ontmoeten uit allerlei verschillende culturen,  

de mooiste plaatsen ter wereld bezoeken, werken in zeer 
leerrijke omgevingen en feesten op de gekste plaat-

sen. Met dank aan jullie dus! De eerste week was alles  
helemaal geregeld zodat ik perfect van start kon gaan.  
En zonder jullie was het zeer moeilijk geweest om aan 

werk te komen.” Frederick

“Wederom bedankt voor het verplaatsen van onze vlucht-
datum! Het is voor ons fijn om in de voorbereiding  

van de reis terug te kunnen vallen op een behulpzame 
reisorganisatie!” Stephan en Michelle 

“In het begin had ik het erg moeilijk, ik was heel onzeker. 
Maar nu ik terug ben, ben ik zo blij dat ik heb doorgezet. 

Ik heb zo ontzettend veel geleerd en vooral genoten.  
Ooit zal ik zeker weer terugkeren naar Australië en Nieuw-

Zeeland!! Voor de toekomst heb ik in de planning om 
meer van het leven te gaan genieten. Ik ben van plan veel 

leuke dingen te gaan doen met mijn vrienden. En ik ga 
mijn nieuwe vrienden (die ik in Aus heb gemaakt) in Ier-
land opzoeken. Hier kijk ik ook erg naar uit!! Nogmaals 

heel heel heel erg bedankt, heb echt superveel aan jullie 
gehad!!” Marian

Let’s hear it!

1. Uitstekende voorberei-
ding en service 
Een persoonlijke benadering, een opti-
male voorbereiding op je reis en een uit-
gebreide service: dat vindt Travel Active 
belangrijk! Wanneer jij een werkvakantie 
bij deze buitenlandspecialist boekt dan 
word je van stap tot stap begeleid tot  
het moment van vertrek. Zo kun je al je 
vragen stellen aan het Work & Travel-
team: telefonisch, per e-mail of via de 
chat staan zij voor je klaar om je vragen 
te beantwoorden. En de begeleiding 
houdt niet op na vertrek: een prettig idee 
om terug te kunnen vallen op een gespe-
cialiseerd team in geval van vragen of 
problemen.
 
2. Goede prijs-kwaliteit-
verhouding
Voor ieder programma vraagt Travel Ac-
tive een bepaald bedrag aan program-
makosten. Hier krijg je veel voor terug: 
een kwalitatief goed programma waarbij 
een groot aantal zaken geregeld zijn en 
jij na vertrek niet voor verrassingen komt 
te staan. Daarnaast ontvang je tijdens je 
werkvakantie in het buitenland vaak een 
vergoeding voor je werkzaamheden, zo-
dat je je verblijf kunt bekostigen.

3. Altijd bereikbaar
Als alles goed gaat, hoef je van de speci-
ale nooddienst geen gebruik te maken. 
Maar als de nood aan de man is, is het 
een prettig gevoel dat zowel Travel Active 
in Nederland als de lokale partnerorgani-
satie buiten kantooruren en in de week-
enden goed bereikbaar is. En waar nodig 
helpen zij je weer op weg.
 
4. Reisspecialisten  
pur sang
Alle medewerkers van Travel Active 
gaan geregeld op studiereis en volgen 
diverse trainingen. Dit om altijd op de 
hoogte te zijn van toeristische bestem-
mingsinformatie, trends en ontwikkelin-
gen. Het Work & Travel team is bijvoor-
beeld al jaren Aussie en Kiwi Specialist, 
beide officieel erkend door de landelijke 
toeristenbureaus.
 
5. Tot je dienst:  
lokale kantoren
Alle service onder één dak! Of je nu je 
post uit Nederland komt halen, even  
gratis wilt internetten, een excursie wilt 
boeken of op zoek bent naar een baan-
tje, de lokale collega’s staan voor je 
klaar. Maak er dan ook gebruik van.

6. Betrouwbare lucht-
vaartmaatschappijen
Travel Active boekt enkel tickets bij gere-
nommeerde luchtvaartmaatschappijen 
met een prima service aan boord en wat 
nog veel belangrijker is: de mogelijkheid 
om je ticket te wijzigen.
 
7. Uitgebreide oriëntatie 
na aankomst
Laat Travel Active het werk doen, zodat jij 
tijd hebt voor leuke dingen. Na aankomst 
in het buitenland word je opgevangen 
door de lokale collega’s. Je wordt hartelijk 
welkom geheten op hun kantoor, waar 
jou een uitgebreide oriëntatie wacht.  
Zo worden belangrijke zaken besproken, 
krijg je allerlei handige tips en worden  
je bankrekening- en sofinummer aan je 
overhandigd. Het perfecte begin van je 
backpackavontuur. Na deze oriëntatie 
ben je vrij om je eigen plan te trekken. 
Dus ga surfen, met reisgenoten de stad 
in, een terrasje pikken of laat je meteen 
door het uitzendbureau van werk voor-
zien.
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WAAROM WORK & TRAVEL MET TRAVEL ACTIVE?

Let’s hear it!



Een jaar High School in Spanje, oog in oog met de big five in Zuid-Afrika, werken in een kinder opvanghuis  

in Bolivia, backpacken in Australië, Mandarijn leren in China, ijsberen verzorgen in Alaska of als au pair in  

een gastgezin the American Dream ontdekken. Of je nu wilt reizen, werken, leren of een combinatie daarvan:  

met Travel Active beleef je de echte wereld. Al bijna vijfentwintig jaar staat Travel Active achter tal van culturele  

en educatieve programma’s. En met succes. Als Nederlands grootste uitwisselings organisatie begeleidde  

Travel Active duizenden deelnemers – jong en oud – bij hun avontuur in het buitenland. Want één ding staat vast:  

de intensieve begeleiding zorgt voor een onvergetelijke tijd. Waar ook ter wereld. 

Waar beleef jij de echte wereld?

www.travelactive.nlBeleef het met

Barry (26)

Work&Travel 

deelnemer in 

Zwitserland

Ik kan de
wereld aan
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