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In deze nieuwsbrief: 

  

 Op maat gemaakt ‘Wild Times 

Safaris’ 

 China 

 Wereldsouvenirs 

 

Wereldsouvenirs 

 

Elke reis naar zuidelijk Afrika levert op zijn minst één 

souvenir op. Deze kleurige, houten schaal zag ik in de 

souvenirwinkel bij Kaap Die Goeie Hoop staan. Door al 

die warme kleuren en vrolijke olifanten, helemaal 

mijn smaak. Zoals mijn buurjongen dan zegt: ‘Jij hebt 

allemaal Afrika in je huis.’ Hij heeft gelijk. Voor de 

allermooiste dingen hebben we altijd nog wel een 

plekje. Deze schaal past dan ook naadloos tussen alle 

andere (Afrikaanse) souvenirs in onze woonkamer. 

Je wilt op reis, bv. naar Myanmar of India. Je wilt zelf bepalen wat 
je wilt zien, waar je overnacht en hoe je de dagen in gaat vullen. 
Maar toch, graag dingen geregeld en geboekt hebben voordat je in 
het vliegtuig stapt. Je wilt duurzaam reizen, met oog en aandacht 
voor de mensen in de bezoekende landen. Kortom: je wilt een reis 
op maat. Er staan enkele reizen op de site die als voorbeeld én als 

inspiratie kunnen dienen. 

Bezoek de site van Karin Bloem www.wildtimessafaris.nl/ 

Karin heeft zelf veel reiservaring en weet de reis zo samen te stel-

len dat iedereen tevreden is. 

Ik vind het dan weer zo leuk om te zien hoe 
een vrouw een mooi bedrijf weet op te bou-
wen met aandacht voor details. Ook heeft ze 
veel ervaring met reizen met kinderen. Voor-
al reizen 
met kinde-
ren door 

‘derdewereldlanden’ vereist 
(soms) een andere aanpak maar is 

heel goed mogelijk! 

Mijn China-Tibet boek. Ik heb hard 
gewerkt, ook de uitgever is al aan 
de slag geweest en heeft een hele 
mooie omslag ontworpen. Na 5 
boeken in dezelfde stijl wilde ik 
graag iets totaal anders. En daar 
zijn we in geslaagd! Ik ben er erg 

blij mee. 

Het wordt weer een dik boek,  
bijna 200 pagina’s waarvan 14 

pagina’s met kleurenfoto’s.  

Eind maart moet het boek klaar 
zijn. Jullie zijn de eersten die het 

horen/lezen! 
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