
 
 
 
 

Nieuwsbrief September 2017 

 

Beste belangstellende van Wesemann Travel, 
 
Bijgaand ontvangt u de nieuwsbrief voor de maand September 2017. Wij houden u 
maandelijks op de hoogte van onze activiteiten, geplande reizen, leuke nieuwtjes, 
reisverhalen en dergelijke. 
 
Veel leesplezier! 

 

Nieuwtjes bij WESEMANN TRAVEL 

 

·         Effe voorstellen; Tobias de Ronde 

·         Themareis Duitsland, Tweede Wereldoorlog  
·         Tanzania/Zanzibar 

·         Onderzoek/Scriptie Mariska Lutjeboer 

·         Maatschappelijke projecten in ontwikkelingslanden 

·         Formule1, Spa 

·         Werelddovendag, bij SWDA 

·         WESEMANN TRAVEL verlaat gebouw brouwersdijk 4, Dordrecht  
·         Leuke ideeën en suggesties

 

Effe voorstellen; Tobias de Ronde  

 

Hallo mensen! 

Om te beginnen is het handig om mijzelf voor te 
stellen: Tobias de Ronde is de naam. 

 

Ik ben een jongeman van 28 jaar die opgegroeid is 
met Nederlandse Gebarentaal als moedertaal, 
dankzij die geweldige familie van mij, die voor NGT 
had gekozen, toen ze achterkwamen dat ik doof was. 
Zo zat ik op dovenscholen, totdat ik mijn HAVO had 
gehaald.  

http://www.wesemanntravel.com/


In de zomer 2013 ben ik afgestudeerd als leraar NGT, waardoor ik momenteel nog 
werkzaam ben op Hogeschool Utrecht als docent NGT. 
  
Kort geleden werd  mij gevraagd om als reisleider op te treden voor de reis naar Mexico, 
waarbij ik me zeer vereerd voelde. Met volle zin kijk ik er naar uit om deze reis 
succesvol te maken voor de deelnemers! 
 
Hartelijk groeten, Tobias de Ronde 
 

  

Themareis Duitsland, Tweede Wereldoorlog  

 

 

Van 2 tot en met 10 september hebben wij een reis gemaakt naar Duitsland. Deze reis 
stond in het thema van de Tweede Wereldoorlog. We werden rondgeleid door lokale 
dove gidsen, zij vertelden ons alles over de duistere, maar belangrijke geschiedenis. 
Onze route voerde ons onder andere langs Neurenberg, hier bezochten we het tribunaal 
waar de oorlogsmisdadigers berecht werden. Ook bezochten we de oude stad van 
Neurenberg. 
 

Vervolgens hebben wij een 
indrukwekkend bezoek gebracht aan het 
concentratiekamp Dachau, dit eerste 
officiële concentratiekamp werd geopend 
in 1933 voor politieke gevangenen. Ook 
werden er 3000 priesters en bisschoppen 
vastgezet, waaronder een aantal uit 
Nederland. In München bezochten we 



onder andere het documentatiecentrum van Het Nationaal Socialisme en het vroegere 
kantoorgebouw van Hitler.  
 

Heel bijzonder was het diner in het Hofbräuhaus, de meest beroemde bierhal ter wereld, 
deze plek was ook favoriet bij de Nazi partij, zij hielden hier vele bijeenkomsten. In 
Dresden werden we door de dove 77 jarige 
Monika Schwartz rondgeleid door het 
herbouwde centrum, het centrum werd in 
1945 zwaar gebombardeerd tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Ook bezochten we 
in Berchtesgaden het Adelaarsnest, op deze 
prachtige plek bouwde de Nazi partij een 
theehuis voor Adolf Hitler. Onderweg naar 
Berlijn daalden we af in de vochtige 
bunkers en tunnels van Zossen, het 
ondergrondse hoofdkwartier van het Duitse 
leger.  
 
In Berlijn bezochten we onder andere de 
bunker van de Führer, de glazen koepel van 
de Rijksdag en het Holocaust monument. 
 
We werden rondgeleid door het 
Bendlergebouw. Waar hoge officieren van 
het Duitse leger (de Wehrmacht) de aanslag 
en opstand tegen Hitler beraamden op 20 
juli 1944. 
 

We kijken terug op een mooie reis waarbij 
iedereen genoot van de fijne samenwerking 
tussen de lokale dove gidsen, onze eigen reisleiders en de tolken. Hartelijk dank aan alle 
deelnemers voor de fijne sfeer tijdens deze mooie, leerzame, maar ook intensieve reis. 

 



Reis naar Tanzania / Zanzibar, zomer 2017 

 

 
Op 25 Juli zijn we met de groep (Stephan, Paidge, Marieke, de tolken Ramon en Leanne, 
en ik) aangekomen in Dar Es Salaam. Er zouden ook nog 4 mensen uit Zweden komen, 
maar wegens omstandigheden konden zij helaas niet komen. 
  
Die eerste dag mochten we uitrusten van de lange reis op het stand bij de Kipepeo Beach 
Village.  
De volgende ochtend vroeg werden we 
opgehaald met een Toyota -landcruser 
door de gids Abdulla en chauffeur Gaston. 

 
Na een lang eind rijden kwamen we ‘s Middag aan in Mikumi National Park daar hebben 
we meteen al olifanten, giraffen, zebra's en 
heel veel impala’s gezien! Vanuit de auto 
met open dak (‘game-drive’). 
  
Daarna zijn we doorgereden naar 
Udzungwa Forest National Park, 
en hebben een wandeling gemaakt naar 
een grote waterval. We konden boven op 
de waterval staan, we stonden op een 
droge steen en we hadden daar heel mooi 
uitzicht. We sliepen  in goedverzorgde 
huisjes van forest camp HondoHondo. 



  
De volgende dag  hebben we kleine dorpen in de 
omgeving bezocht. Daar hebben we kokosnoot, 
bier, suikerriet en bananenwijn geproefd. We 
hebben ook een school bezocht, waar 1 dove 
jongen was. Hij kon alleen geen gebarentaal 
omdat niemand dat daar kan en aan hem kan 
leren. 
Die middag konden we uitrusten bij de huisjes 
waar we sliepen. Daar bij het restaurant liepen 
vele brutale apen rond. 
  
Opnieuw heel vroeg vertrokken we de volgende ochtend naar het derde en laatste 
nationale park in Tanzania: Ruaha National Park. Daar hebben we leeuwen, nijlpaarden, 
olifanten, zebra's, jakhalzen, apen, een luipaard en nog veel meer dieren gezien. We 
bleven daar 3 dagen in het park we sliepen in kleine huisjes. ’s nachts liepen de olifanten 
en leeuwen tussen onze huisjes door, dat konden we de zien aan de sporen in het zand. 
 
Op 1 augustus keerden we terug richting Dar es Salaam, via de stad Iringa. We bezochten 
guesthouse Neema Crafts waar dove mensen werken, en onder dit guesthouse zit een 
winkel en een bedrijf waar zo’n 100 gehandicapten en dove mensen werken. 
Zij maken alles wat in de winkel verkocht wordt, bijvoorbeeld: toilet tassen, T-shirts, 
broeken, kleden, tassen, lampen van hout, kaarten en boekjes die van olifantenpoep zijn 
gemaakt. 
Wij mochten daar achter bij het bedrijf kijken en daar zagen we hoe alles gemaakt werd 
allemaal met de hand. 
  
Daarna reden we door naar Dar es Salaam, waar we met de boot vanuit Tanzania naar 
Zanzibar vertrokken. In de stad Stonetown brachten we 3 volle dagen door.  
We aten bij een dove familie thuis, zij hebben voor ons gekookt. 
 
We kregen ook de mogelijkheid dat ze daar 
kleren voor ons maakten, dus hebben we stof 
gekocht op de markt. S' avonds aten we bij het 
strand, daar waren allemaal verschillende 
kraampjes met eten. Ook zijn we op bezoek 
geweest bij Chaviza, dat is zeg maar de 
Dovenschap van Zanzibar. 
  
De laatste 3 dagen gingen we naar het strand 
om uit te rusten. We hebben daar nog met 
blue safari een boottocht gemaakt en 
gesnorkeld. We hebben dolfijnen en walvissen 
gezien. Daarna kwam er helaas een einde aan deze mooie reis! 
  
Stefan Habing 

 



Onderzoek/Scriptie Mariska Lutjeboer 

  
Enige tijd geleden vroeg ik de klanten van Wesemann Travel om mee te werken aan mijn 
onderzoek naar uw voorkeur voor een reisgids in het buitenland. Dankzij uw 
medewerking heb ik inmiddels mijn onderzoek goed kunnen afronden. Onderstaand ziet 
u een samenvatting van de resultaten. 
  
Het onderzoek werd gedaan naar aanleiding van mijn vrijwilligerswerk bij Wesemann 
Travel. Tijdens vergaderingen viel het mij op dat er vaak werd gesproken over de 
voorkeur voor lokale dove reisgidsen. Hier wilde ik meer van weten, mijn 
onderzoeksvraag was: 

  
Wat zijn de redenen dat dove reizigers de voorkeur geven aan een dove reisgids boven 

een horende reisgids met tolk Nederlandse Gebarentaal? 

  
Uit mijn onderzoek blijkt dat de belangrijkste redenen zijn: 

  
- het ontvangen van informatie direct in de moedertaal 

- het ontvangen van informatie op een snelle, visuele, interessante en rechtstreekse 
manier 

- het gunnen van een baan aan een dove reisgids 

- de bekendheid van de dove reisgids met de dovencultuur 

- de mogelijkheid om je als reiziger te identificeren met de reisgids 

- de mogelijkheid om via de reisgids toegang te krijgen tot de lokale dovengemeenschap 

  
Opvallende zaken: vaak ziet men als voordeel van een horende reisgids dat deze alle 
geluiden om zich heen meekrijgt en sneller kan handelen in noodgevallen. Verder is de 
kennis van de reisgids belangrijker dan de taal. Een groot aantal respondenten geeft aan 
dat er sprake is van informatieverlies wanneer de communicatie via een tolk 
gebarentaal verloopt. 
  
Hartelijk dank voor u medewerking, zowel de opleiding tolk gebarentaal, als (student) 
tolken en Wesemann Travel kunnen dit onderzoek gebruiken om hun dienstverlening te 
optimaliseren. 

 

Maatschappelijke projecten in ontwikkelingslanden 

 

Naast het organiseren van reizen houden wij ons ook bezig met het begeleiden van 
Maatschappelijke projecten met Dovengemeenschappen in ontwikkelingslanden. Wij 
zijn momenteel actief in Ethiopië en Tanzania in Oost-Afrika waar wij allerlei sociale 
activiteiten met de dovengemeenschap steunen. Wij bieden de mogelijkheid voor 
iedereen die interesse heeft om af te reizen naar een van deze bestemmingen en 
bijdrage te leveren aan de lokale projecten. Dit kan op twee manieren: 
 

Ervaringsreis 



Wij organiseren regelmatig ervaringsreizen naar Tanzania of Ethiopië. De 
reisprogramma's bestaan in het teken van het bezoeken van lokale projecten en een 
inhoudelijke en betekenisvolle kennismaking met de lokale dovengemeenschap.  
 
De reis is vooral gericht op dove jongeren en 
(horende) studenten die hun kennis en 
begripsvorming over Dovencultuur en Dove 
identiteit willen uitdiepen, en hun 
(internationale) gebarentaal vaardigheden willen 
ontwikkelen. De reizen duren 10-14 dagen en 
bieden een unieke, leerzame, en onvergetelijke 
kennismaking met het leven van dove mensen in 
een ontwikkelingsland. 
 
Meer weten? Klik dan op hier op deze links; 

Ervaringsreis Zanzibar:  17 - 27 februari 2018 
 

Ervaringsreis Ethiopië: 28 April - 10 Mei 2018 en 13 - 24 oktober 2018 
 

  
Vrijwilligerswerk / stage 

Je kan er ook voor kiezen om voor langere tijd naar Ethiopië of Tanzania te gaan om daar 
een inhoudelijke bijdrage te leveren aan onze projecten. Wij kunnen op maat gemaakte 
programma's ontwerpen in het kader van vrijwilligerswerk of bijvoorbeeld een stage.  

 
Wij zorgen ervoor dat de opdracht aansluit bij 
jouw achtergrond, én bij de concrete wensen en 

behoeften van onze lokale partners. Naast een 
inhoudelijke en zinvolle bijdrage aan de 
ontwikkeling van de lokale dovengemeenschap 
zal het voor jou een onvergetelijke ervaring zijn.  
Meer weten? 
 
Klik dan op deze links; 

Vrijwilligerswerk / stage Zanzibar 
 

Vrijwilligerswerk / stage Ethiopië  

 

http://docs.wixstatic.com/ugd/2e945a_e914c5ee7a3e4eeea7a29a8b1d427a79.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/2e945a_a16992728a4e4034b40bc51bdd0b8d22.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/2e945a_36cde8712ca64c8b9472ea1aa014cb86.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/2e945a_4f4e515f73984c888707450cadc229bd.pdf


Formule 1, Spa 

 

 
 

In het weekend van 26 en 27 augustus vertrokken we met 27 Formule 1 fans richting 
het circuit van Francorchamps bij Spa, België. Samen met 80.000 andere Nederlandse 
fans kwamen wij natuurlijk vooral om Max Verstappen aan te moedigen. We genoten 
van brullende motoren, snelheden van meer dan 300 kilometer per uur en de geur van 
verbrand rubber. Ondanks de motorpech van Max Verstappen was het een mooie 
ervaring en een geslaagd weekend. Dank aan de initiator van deze reis Henk van 
Hardeveld. 
  
Blijf onze nieuwsbrief en Facebook pagina in de gaten houden, onze website krijgt 
momenteel een update, maar binnenkort staat hier ook alle informatie op, mét plannen 
voor 2018 en voor een bezoek aan de Formule 1 in Spanje (zondag 13 mei) of de 
Formule 1 in Oostenrijk (eerste zondag van juli). 

 



Werelddovendag, bij SWDA 

 

Wesemann Travel was met een infostand aanwezig op WDD in SWDA zaterdag 23 
september jl.  De stand werd bemand door Monique, Sandra, Ko en Michael. Later op de 
dag kwam Jos ons aflossen. Onze stand, behangen met foto s van de vele reizen van WT, 
werd goed bezocht, belangstellenden werden de woord gestaan en kregen alle 
informatie en namen en adressen werden genoteerd. In de loop van de maand oktober 
zal de nieuwe website actueel zijn met onze geplande reizen voor 2018 

 

 

 

WESEMANN TRAVEL 

verlaat gebouw Brouwersdijk 4, Dordrecht 

 

 
 

Vanwege het vertrek van Stichting Dorswedo uit het gebouw op de Brouwersdijk 4 per 1 
oktober a.s. is er een einde gekomen aan het gebruik van de zaal en kantoor 

voor werkzaamheden, trainingen en vergaderingen van Wesemann Travel op de 
Brouwersdijk. We hebben voor ruim 1 jaar met plezier de ruimtes gehuurd. 
 

Ook was de Brouwersdijk 4 het vertrek- en aankomstpunt van de busreizen van 
Wesemann Travel (en voorheen van Dorswedo reizen) zoals de reizen naar Polen 

https://maps.google.com/?q=Brouwersdijk+4&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Brouwersdijk+4&entry=gmail&source=g


(2013), Wenen & Praag (2016), Normandië (2016), 2 x Schotland (2017) en Duitsland 
(2017).  En de drukbezochte informatie en reünie bijeenkomsten van de diverse reizen. 
 

Zoektocht naar een goede vervangende kantoor-, cursus- en vergaderlocatie is al in gang 
gezet. 

 

Leuke ideeën en suggesties 

 

Beste lezer, 

Heeft u altijd al een reis willen maken naar een land dat u inspireert, of gewoon een 
leuke reis maken?  

Ons doel is om iedereen die dit leuk vindt mee te laten denken welke reis leuk is  om u 
een fijne vakantie te bezorgen.  
Wie weet wordt een van de reizen geselecteerd door Wesemann Travel en uitgevoerd.  

Heeft u leuke ideeën of suggesties, aarzel niet en mail naar info@wesemanntravel.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Namens het Wesemann Team wensen we jullie een goede & zonnige vakantie toe 
in de maanden juli & augustus en natuurlijk hopen we jullie weer te zien!  

 

 

Informatie over Wesemann Travel <- Nieuw!! 

Voor meer informatie of aanmelden voor de reis: Wesemann Travel 
Bekijk ook ons facebookpagina: Wesemann Travel  

Of mail ons:  info@wesemanntravel.com  

 
Dit is de Wesemann Travel nieuwsbrief, die je op de hoogte houdt van activiteiten over alles wat met Wesemann Travel te 

maken heeft. Kijk voor meer informatie ook eens op onze website www.wesemanntravel.com 

mailto:info@wesemanntravel.com?subject=Leuke%20idee%C3%ABn%20en%20suggesties%3F
mailto:info@wesemanntravel.com?subject=Leuke%20idee%C3%ABn%20en%20suggesties%3F
http://docs.wixstatic.com/ugd/2e945a_eb67a512c2c747c8901063c087beb498.pdf
http://www.wesemanntravel.com/
https://www.facebook.com/Wesemanntravel/
mailto:info@wesemanntravel.com
http://www.wesemanntravel.com/


 
 

Copyright © 2010-2016 Wesemann Travel, All rights reserved. 
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je ooit hebt ingeschreven als geïnteresseerde, belangstellende, 

deelnemer/deelneemster of een relatie bent met Wesemann Travel en of omdat je je hebt ingeschreven voor deze 
nieuwsbrief via onze website. 

 
Ons adres is: 

Wesemann Travel 
Brouwersdijk 4 

3314 GR Dordrecht  
 

Uitschrijving ´unsubscribe´ van deze en toekomstige nieuwsbrieven? 
You can update your preferences or unsubscribe from this list 

 

https://us10.admin.mailchimp.com/templates/*%7Cwww.wesemanntravel.com%7C*
https://us10.admin.mailchimp.com/templates/*%7Cwww.wesemanntravel.com%7C*

