
  

 

 
 

 

Nieuwsbrief Februari 2017 

Beste klant van Wesemann Travel, 

 

Bijgaand ontvangt u de nieuwsbrief voor de maand februari 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 
 Terugblik reiscafé 
 Reisverslag Project Ethiopië  
 Stedentrip Praag  
 Tanzania/Zanzibar 2017 
 Themareis W.O.II, Historie Duitsland 
 Reistrends 2017 

 

Effe voorstellen, een van onze medewerkers 

 
Dag allemaal,  
 
Mij is gevraagd om mij even voor te stellen aan 
jullie en dat wil ik graag doen. 
Sinds vorige jaar begeleid ik bij Wesemann 
Travel de reizen voor slechthorenden. 
 
Ik ben Nirosha Boer. Ik doe de opleiding HBO-
verpleegkundige. Ook ben ik begeleider in de 
gehandicaptenzorg. 

http://www.wesemanntravel.com/


Veel mensen kennen mij misschien wel, ik ben de voorzitter van Stichting Zo Hoort Het 
en ik ben bestuurslid bij Stichting Plotsdoven. 
 
Ik vind het erg leuk om activiteiten en andere evenementen te organiseren. Toen ik 
werd gevraagd door Jos, of ik voor de slechthorenden ook reizen wilde begeleiden en 
bedenken, hoefde ik daar niet lang over na te denken. Op deze manier kon ik mijn passie 
voor reizen inzetten. Ik vind het ook erg belangrijk en leuk om een reis aan te bieden, 
waar mensen zonder drempels aan kunnen deelnemen. De communicatie is voor 
iedereen toegankelijk door inzet van tolken NmG (Nederlands ondersteund met 
gebaren) en schrijftolken (die een velowalker hebben en diverse tablets). 
 
In mijn vrije tijd doe ik ook veel dingen. Ik ben dol op lezen, ik schrijf ook graag over van 
alles en nog wat, ik speel keyboard en gitaar. En soms kijk ik een leuke serie op Netflix 
en vind het leuk om op te stap te gaan met vrienden. Zoals je kunt lezen, houd ik dus niet 
van stil zitten en ben ik het liefst bezig. 
 
Afgelopen jaar heb ik twee leuke reizen mogen begeleiden en dit jaar komt er nog meer 
aan. Zo begeleid ik in april een reis naar Praag, waar ik al veel zin in heb. Er is nog plek, 
dus je kunt je nog op geven! Zie ik je dan? 

Groetjes,  

Nirosha 

 

Terugblik reiscafé 4 februari 2017 

Zaterdag 4 februari  organiseerden wij ons 
jaarlijkse reiscafé in de Ierse Pub in Utrecht. De 
pub was gezellig vol met mensen die allemaal een 
belangrijke rugby wedstrijd op TV keken. 
Gelukkig hebben wij altijd onze eigen ruimte 
binnen de pub. Ook ons reiscafé zat gezellig vol, 
goed om te zien dat jullie ons altijd weten te 
vinden. Er was tijd om gezellig bij te kletsen, te 
informeren naar de komende reizen bij onze 

Reisexperts en er werden presentaties gegeven. 
 
Onze directeur Jos heeft het reiscafé geopend met 
een inspirerend  verhaal over alle mooie plannen 
van Wesemann Travel. Vervolgens waren er 
boeiende presentaties.  
 
Nirosha vertelde over de reizen voor 
slechthorenden die zij heeft begeleid, 



en zij  vertelde over de prachtige reis naar Praag die zij in april met 
een groep gaat maken. 
 
Silvana vertelde over haar deelname aan de hardloop reis in 
Ethiopië, haar enthousiasme werkte erg aanstekelijk, je kreeg bijna 
zin om te gaan! 
 
Ook liet ze prachtige foto's zien en legde ze uit dat ze zich veilig 
voelde in Ethiopië, ondanks de onrustige politieke periode tijdens 
haar verblijf.  
 

Carolien maakte deel uit van het project team dat drie 
maanden in Ethiopië verbleef (ook onze reisexpert Pieter 

was lid van dat team), zij 
vertelde over haar 
ervaringen en liet mooie 
filmbeelden zien. Het was 
duidelijk hoezeer zij 
genoten heeft van de reis en hoeveel bijzondere 
ervaringen zij heeft opgedaan. Het was goed te merken 
dat het hele team een beetje heimwee heeft.  
 

Na afloop van de presentaties heeft iedereen nog gezellig met elkaar gekletst onder het 
genot van een drankje. Iedereen bedankt voor jullie komst! 
 

 

Reisverslag Ethiopië project  

Ethiopie 26 september tot 23 december 2016 

 Hallo lezers, ik ben Carolien Melissen-
Zorn, wonend in Apeldoorn. 
Dit vertel ik voor mensen die mij nog niet 
kennen. 
Verder heb ik een man en drie kinderen, 
die echt groot zijn geworden, 
dit gezin heb ik in Nederland 
achtergelaten en ze gunden mij van harte 
om naar Afrika te gaan.  
 
Dat was ook een droom van mij om iets 
voor arme landen (ontwikkelingslanden) 

te gaan doen, de kans kreeg ik vroeger niet en heb ik de kans met beide handen 
aangepakt.  



Tussen 26 september en 23 december, drie maanden 
lang ben ik in Ethiopië geweest voor vrijwilligerswerk 
en het was een prachtige en geweldige ervaring voor 
mij. Zelf was ik nog nooit in Afrika geweest … samen 
met andere drie mannelijke vrijwilligers (en ik was 
ook de oudste :-D). 
 
Ieder vrijwilliger had een eigen taak: ene deed project 
“sport” en de andere een project “bedrijven / 
ondernemers”. 

Ik had het dans- en theaterproject met 
groep Ethiopiërs, samen met de vierde 
vrijwilliger. Die vrijwilliger had meer tijd 
ingestoken in deze project, omdat ik ook af 
en toe naar dovenschool ging om creatieve 
dingen met de kinderen te gaan doen.  

 Dat was allemaal in de dove maatschappij 
en ook hebben we diverse dove scholen 
bezocht, een warm welkom daar: alle 
kinderen komen naar jou toe om o.a. door 
je haren te gaan voelen, willen foto’s zien 

van mobiele telefoons, knuffelen. Echt geweldig was dat!! Ze zijn zo blij ondanks ze 
weinig dingen hebben, wel aangrijpend.  

Wat wij moesten doen, was dansers en 
toneelspelers stimuleren en sturen plus 
foto’s en filmpjes maken voor de 
publicatie.  
 
Dove Ethiopiërs zijn zo dol op dansen en 
hier in Nederland zie je weinig doven die 
dansen, de bedoeling is dat wij hun gaan 
helpen om steeds meer bekend te gaan 
maken zodat er meer doven ook kunnen 
gaan dansen en of toneelspelen.  

Bij dit verhaaltje zie je een paar fotootjes, 
zodat jullie wat indruk krijgen hoe het is 
om naar Ethiopië te gaan. 
 
Verder hebben we ook een paar excursies 
gehad en het was wel prachtig om te zie, 
vooral buiten de hoofdstad Addis Ababa 
 

 



Vandaag, 21 februari vlieg ik weer naar Ethiopië voor drie weken, helaas een korte 
termijn. Daar kan ik verder gaan met het dans- en theaterproject. Heb er zin in! 

Het was echt de moeite waard om naartoe te gaan, zeker ook voor jullie die nog nooit in 
Ethiopië geweest zijn. 
 
Wil jij ook betrokken zijn bij en van onze ontwikkelingsprojecten met de 
dovengemeenschap in Ethiopië of in andere landen? Of wil je er meer over weten? 
 
Voor meer informatie over de projecten in Ethiopië, neem contact op met de 
contactpersoon Jos Wesemann 

 

Stedentrip Praag, 23-27 april 2017 

 

In navolging van onze geslaagde reis naar Londen kwam er vanuit onze klanten de vraag 

om opnieuw een stedentrip te organiseren naar een bijzondere stad, en dit is geworden: 

Praag! Zie hieronder alle informatie. 

Schrijf je snel in wat onze stedenreizen zijn altijd erg populair, er zijn nog een aantal 

plaatsen, opgeven verlengd tot en met 15 maart, vol=vol! 

 

 

 Voor meer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

informatie of aanmelden voor de reis: info@wesemanntravel.com 

mailto:jos@ethiopia-xperience.com
mailto:info@wesemanntravel?subject=Informatie%2FAanmelden%20Tanzania%26Zanzibar%202017


Reisbrochure en inschrijfformulier kunt u downloaden van de website: Stedentrip 

Praag, 23-27 april 2017 

 

Themareis W.O.II, Historie Duitsland 

2 september t/m 10 september 2017 
 

Even een reminder: de aanmeldingen stromen binnen voor deze reis, maar er zijn nog 

enkele plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan nog tot en met 15 maart. 

 
 

Voor meer informatie of aanmelden voor de reis: info@wesemanntravel.com 

Reisbrochure en inschrijfformulier kunt u downloaden van de website: Themareis 

W.O.II, Historie Duitsland 

 

http://info-wt.wixsite.com/wesmnn/praag
http://media.wix.com/ugd/2e945a_137655a456684cefbcaa338b9a16d037.pdf
http://media.wix.com/ugd/2e945a_137655a456684cefbcaa338b9a16d037.pdf
mailto:info@wesemanntravel?subject=Informatie%2FAanmelden%20Tanzania%26Zanzibar%202017
http://info-wt.wixsite.com/wesmnn/duitslan
http://media.wix.com/ugd/2e945a_6e0540fd8c2f41bc8aa1224c53710a42.pdf
http://media.wix.com/ugd/2e945a_6e0540fd8c2f41bc8aa1224c53710a42.pdf


Reistrend 2017 
 

Het is leuk om te zien dat Wesemann Travel op de reistrends vooruit loopt, wij 

organiseren al jaren de mooiste reizen met authentieke ervaringen! Wij zoeken tijdens 

onze reizen altijd zo veel  mogelijk de lokale dovengemeenschap op, en maken 

gebruiken lokale dove reisgidsen. Ook voor vrijwilligerswerk hebben wij diverse 

projecten. 

 

De reistrend van 2017:  goede daden verrichten en terugkeren als een ander mens 

 

Vakantie vieren in 2017 staat in het teken van de authentieke ervaring. Iedere toerist wil 

het liefst geen andere toeristen tegenkomen en lekker meedoen met de locals (maar dat 

dan wel met een veilige, georganiseerde excursie). Het liefst doet de vakantieganger in 

2017 dan ook nog iets goeds voor de wereld en keert hij als herboren terug. 

 

Ander mens 

Tessa aan de Stegge is reistrendwatcher en eigenaar van het pr-bureau Cherry LAB. Ze 

doet onderzoek naar reisgedrag. In het AD vertelt ze: “Doel van de reis wordt vaker: 

terugkeren als een ander mens. En omdat ons normale leven vaak al helemaal gepland 

is, wil je juist op vakantie worden verrast door spontaniteit, door echt bijzondere 

verhalen en door zelf iets wezenlijks bij te dragen aan de lokale economie.” 

 

bron: welingelichtekringen 

 
Namens het Wesemann Team wensen we jullie een goede reis toe, hopen jullie weer te 

zien! 

 
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 

 

 

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: 

info@wesemanntravel.com 

Wesemann Travel 

Brouwersdijk 4 

http://www.welingelichtekringen.nl/samenleving/650375/de-reistrends-van-2017-ouderwets-kamperen-goede-daden-verrichten-en-terugkeren-als-een-ander-mens.html
http://www.ad.nl/reizen/pak-de-koffer-wat-zijn-de-vakantietrends-van-2017~a9414818/
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