
 
 
 
 

Nieuwsbrief Juli 2017 

 

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

 

Nieuwtjes bij WESEMANN TRAVEL 

·         Wat is uw voorkeur voor reisgidsen in het buitenland? 

·         Maatschappelijke projecten in ontwikkelingslanden 

·        Disney & Parijs trip 

·        8 daags boot- en busreis naar Doofvriendelijke Schotland 

·        Florence, reis met Doofblindengroep  
·       Leuke ideeën en suggesties 

·       19 echte klachten van reizigers die zich hun reis net iets anders hadden 
voorgesteld 

 

Wat is uw voorkeur voor reisgidsen in het buitenland? 

 
Beste belangstellenden van Wesemann Travel,  
Doet u mee met mijn onderzoek? Mijn naam is Mariska 
Hooghordel-Lutjeboer. 
 
Ik ben student tolk Nederlandse Gebarentaal, en al drie 
jaar vrijwilliger bij Wesemann Travel. Om af te studeren 
doe ik onderzoek naar de voorkeuren van dove reizigers 
voor reisgidsen in het buitenland.Het doel hiervan is om 
de samenwerking tussen tolken en dove reizigers nog 
beter te laten verlopen, en om uw voorkeuren te 
inventariseren zodat het aanbod van reizen hierop aangepast kan worden. Het is een 
korte vragenlijst, het zal ongeveer maximaal 10 minuten van uw tijd kosten. 
 

http://www.wesemanntravel.com/
http://www.wesemanntravel.com/


Klik hier: https://nl.surveymonkey.com/r/SLW3N8J 
 
Alvast bedankt! 
 
Mariska 

 

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 

https://nl.surveymonkey.com/r/SLW3N8J
http://docs.wixstatic.com/ugd/2e945a_e914c5ee7a3e4eeea7a29a8b1d427a79.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/2e945a_a16992728a4e4034b40bc51bdd0b8d22.pdf


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  

 

Disney & Parijs trip 

Met WesemannTravel op naar Parijs, een weekendtrip van 9 tm 11 juni! Wij van 
gezinshuis Stellaluna verheugden ons al maanden hierop. Kort voor vertrek kregen we 
bericht dat wij met z'n, 'n tienen de enigen waren. Dit was even schrikken. Maar zoals er 
overlegd werd tussen Wesemann Travel en ons.. Zo top!!! Ze konden ook annuleren, of 
met een andere groep "vreemde" horende mensen op stap... Of een kleiner busje dat ons 
van huis ophaalde en ook weer thuis bracht! Dat laatste besloten we gezamenlijk.  

 
 

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


Een geweldig weekend werd het voor jong en oud allen Doof, lvg, normaal begaafd, 
autisme, adhd enz.!!! Dankzij een fantastische team tolken ngt en eveneens fantastische 
reisbegeleider Jos. Parijs, rondvaart op de Seine, Euro Disney, Eifeltoren en Dovenschool. 
Leuk leuk leuk!!! Prachtige stad. Grote indruk gemaakt op ons allen.  

 
 

Hartstikke mooi was de ontmoeting met Franse Dove 
mensen bij de Dovenschool in Parijs. Ook dat Guyot 
daar gebarentaal leerde om in Groningen hiermee aan 
de slag te gaan.  
 

Trots en blij dat we zijn hierdoor!!! 
Het maakte ons er 
bewust van hoe mooi 
en belangrijk onze 
gebarentaal is erkend 
te worden. 

 
Wij alle tien bedanken Jos, Alice, Simone en Nicole 
nogmaals heel hartelijk voor hun enthousiaste fijne 
gezellige inzet en we gaan graag weer mee met 
Wesemann Travel! 
 

Hartelijke groeten, 
namens allemaal uit gezinshuis Stellaluna, Greet Kool-
Bon 

 



8 daags boot- en busreis naar Doofvriendelijk 
Schotland  

Verslag 2e groepsreis naar Schotland 

 

Groep 2 terug uit het land van de Haggis, Schotse kilt en Whisky: afgelopen zaterdag 24-
06-2017, is de 2e groep deelnemers (30 personen) per nachtboot teruggekeerd uit 
Schotland. Ook groep 2 kan terugkijken op een geslaagde reis in een goede en gezellige 
sfeer. Op dag 3 werd de groep met een dove gids door het centrum van Edinburgh 
rondgeleid (in plaats van een bezoek aan het Edinburgh kasteel).  Op dag 4 werd het 
volgende bezocht: het voormalige Donaldson's School for the Deaf, Holyrood Paleis, het 
nieuwe Schotse Parlement, de beroemde (rode) Firth of Forth Brug (groepsfoto 1) en 
Falkirk Wheel (scheepslift).  
 

 
Forth Bridge, Schotland 

 

Dag 5 een regenachtige en zwaar bewolkte dag! Het stadje en kasteel van Stirling werd 
bezocht. Rondom Stirling zijn vele veldslagen tegen de Engelsen uitgevochten, 
waaronder die van William Wallace (film: Braveheart) en Robert the Bruce. Op het eind 
van de middag een tocht met de stoomboot Sir Walter Scott over Loch Katrine.  Op dag 6 
vertrokken we om 08.00 uur voor de lange bustocht door de Schotse Hoogland. Een stop 
bij het bezoekerscentrum voor een wandeling van een half uur (de groep had liever 
minstens 1 uur gewandeld), een korte stop bij een weids uitzicht voor een fotoshoot, 
Fort William werd overgeslagen en er is gelijk doorgereden naar Queens View 
(groepsfoto 2) met tot slot een laatste stop in Pitlochry voor een rondleiding langs de 
Zalmtrap en een vrij uurtje in het stadje Pitlochry zelf.  
 



 
Queens view, Schotland 

 

Dag 7 vierden we vlak oor het ontbijt de verjaardag van Martijn Kroon (24). Vertrek uit 
het Rob Roy hotel richting Edinburgh voor een rondleiding door het Koninklijke jacht 
Brittannia. Na een lange busrit van ruim 6 uur aangekomen in Hull, waar we op de 
nachtboot richting Europoort stapten.  Zo is er met groep 2 een einde gekomen aan de 
grote Schotland reis voor in totaal 74 personen.  Mocht er weer een nieuwe Schotland 
reis komen, dan zal het programma zeker op een aantal punten verbeterd worden. Van 
de beide groepen deelnemers hebben we hier en daar goede tips gekregen. 

 



Florence, reis met doofblindengroep  

 

 Florence reis 19-22 mei  
 

Er waren zes aanmeldingen voor Florence om samen de 
stad te bezoeken. 
 
Dat klinkt misschien wel 
als een kleine groep, maar 
toch compact. We raakten 
elkaar minder snel kwijt in 
de straten van Florence, en 
konden moeiteloos overal 
zitten voor drinken en/of 
eten! 
 
Ook fijn tijdens de 
rondleiding bij de musea. 
we hoefden niet te lang 
wachten met beurten voor 
het voelen en vragen 
stellen via tolkbegeleider, of praatjes maken met andere 
doofblinden, oergezellig! 

 
Ik heb meegemaakt dat een kelner probeerde  tactiele gebaren te maken. 
Hij kwam bij mij en hij pakte mijn rechterhand en wuifde over zijn hoofd in vorm van 
een boog. Ik keek verbaasd en realiseerde mijzelf dat vroeg hij mij of ik een cappuccino 
wilde. 
Ik knikte met ja en sprak in Italiaans SI SI SI!!! Hij lachte vriendelijk en ik kreeg 
inderdaad een heerlijke cappuccino, hoe geweldig is dat?!  
Wat een heerlijk gevoel dat iemand probeerde om een barriére door te breken, respect! 

  
Wat hebben we allemaal bezocht? 

 

Museum Uffizi :Onze monden vielen open, echt prachtig!  
 
We kregen speciale handschoenen om een aantal beelden 
aan te raken, spannend! We zagen duidelijk contrast 
tussen licht en donker, en toen we een beeld van Julius 
Caesar aanraakten merken we erg grote verschillen van 
soorten materialen.  
 
Het witte is zacht en glad van kalksteen en het hoofd is 
koud en hard van brons, fascinerend! Het volgende beeld 
was soort reliëfbord met een naakte vrouw, beeldschoon 
met de vorm met haar lange haren als golven erover 
heen. 



 
Dit kalksteen is wat grof en harder. Toen we in kamer 
belandden was er weinig licht, daardoor zagen we 
minder goed daar moesten we meer aanraken. 
Er ontstond verwarring of wij een man of vrouw 
voelden... opnieuw voelen,  vol verbazing..  
 
De museumgids  vertelde een boeiend verhaal! We waren 
erg blij en bedankten haar voor een geweldige en 
onvergetelijke rondleiding!! Met onze handen tasten 
wordt een nieuwe dimensie van onze zintuigen, en dat 
verandert ons voorgoed! 
 

Een kerk: Miniato al Monta. Binnen was het donker, daar 
gebruikten we onze smartphones of camera's zodat we 
het via het scherm konden duidelijk zien. Vooral het 
gouden beeldwerk en  het schilderij aan de muur, en 
koepel waren prachtig. Daar maakte ik aantal video's 
zodat we als doofblinden dit later konden terugkijken, 
cool hé? Na een heerlijke Italiaanse maaltijd liepen we 
lang kriskras door smalle straten met toeterende auto's,  daar gebruikten we 
taststokken maar vergeefs, we moesten we extra opletten want auto's razen gewoon 
door! 
 

Museum Galleria dell'Accadeama. Het museum toonde vooral het beroemde beeld van 
David. We gingen omhoog naar de glazen koepel, wauw wat mooi en wat straalt het 
daglicht mooi doorheen. Tenslotte  keken we langzaam omlaag en zagen ineens een 
immense naakte man verschijnen. Daar vielen onze monden wijd open...wat een 
prachtwerk!!!  

Het doven clubhuis, hier hebben we een thema over 
doofblindheid besproken. interessant en er is ook veel 
gelachen. Ook vertelde de dove gids over het ontstaan 
van  het doven clubhuis van Florence. In 1966 leidde een 
hevige regenval tot overstromingen, toen kocht een dove 
man het vervallen gebouw voor een leuk prijsje van ca 
25.000 euro,  terwijl tegenwoordig is de waarde geschat 
op 2 a 3 miljoen euro! Het doven clubhuis is nog lang niet 
af qua verbouwing en opknappen. 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daar geven ze gebarencursussen en er is een  klein museum over een dove bokser in 
Italië uit jaren 60, daar werd hij  landskampioen tijdens Italiaanse bokswedstrijd in de 
ring. 
Ook even over de dove clubhuis, het huis is voor iedere dove van Florence, er is een 
grote zaal met barkroeg en daarbuiten is een grote tuin waar ze tijdens zomerperiode 
kunnen dineren als een soort gebarenrestaurant. 

 

Een wijnproeverij: We kregen vijf soorten wijnen en hapjes, erg duidelijk en 
verrukkelijk! Als afsluiting gingen we naar beste pizzahuis in Florence tot na 
middernacht met veel lachen en nagenieten van onvergetelijke dagen! 

Gijs Bruggeman 
 

 

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  
 
 
 
 
 
 

mailto:info@wesemanntravel.com?subject=Leuke%20idee%C3%ABn%20en%20suggesties%3F
mailto:info@wesemanntravel.com?subject=Leuke%20idee%C3%ABn%20en%20suggesties%3F


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

19 echte klachten van reizigers die zich hun reis net 

iets anders hadden voorgesteld... 

Je ziet het scenario zo voor je: Je hebt vol ongeduld uitgekeken naar je vakantie. Je komt 
‘s avonds laat bij je hotel aan. De volgende ochtend sta je vroeg op, om zoeel mogelijk 
zon te pakken, en dan ontdek je dat je de zonnebrandcrème vergeten bent. Shit! 
 

We hebben allemaal dergelijke kleine ergernissen meegemaakt, maar sommige reizigers 
hebben wel heel veel problemen met dingen die iets anders lopen dan ze dachten. 
Volgens Wanderlust heeft de Thomas Cook Group een enquête aan hun klanten gestuurd 
om de kwaliteit van hun reizen te peilen. Dit artikel laat klachten zien van reizigers die 
net terug zijn van hun vakantiereis.  
 

1. “Tijdens mijn reis naar Goa in India, was ik 
verontwaardigd toen ik ontdekte dat bijna alle 
restaurants curry serveren. Ik hou niet van pittig eten.” 

  
2. “Mijn verloofde en ik 
boekten een kamer met twee bedden, maar werden in 
een kamer met een tweepersoonsbed geplaatst. Ik hou 
jullie er nu verantwoordelijk voor dat ik zwanger ben, 
wat niet zou zijn gebeurd als we de kamer hadden 
gekregen die we hadden geboekt.”  

  
 

3. “We gingen op vakantie naar Spanje en ik had 
problemen met taxichauffeurs omdat het allemaal 
Spanjaarden zijn.” 

http://www.wanderlust.co.uk/magazine/news/20-astonishing-holiday-complaints-thomas-cook-abta
https://www.thomascookgroup.com/


4. “We boekten een excursie naar een waterpark, maar 
niemand vertelde ons dat we onze eigen badpakken en 
handdoeken mee moesten nemen. We gingen ervan uit 
dat dat bij de prijs was inbegrepen.” 
 
 

  
 

5. “Het strand was veel te zanderig. We moesten alles 
wassen toen we terug waren op onze kamer.” 

  
 

6. “Het strand was niet zoals in de brochure. Het zand zag 
er witter uit op de folder. In werkelijkheid was het veel 
geler.” 

  
 

7. “De winkels in Puerto Vallarta sluiten in de middag. Ik wilde vaak wat gaan kopen 
toen er siësta gehouden werd, het zou verboden moeten 
worden.” 

  
 
 

 
 
8. “Niemand vertelde ons 
dat er vissen in het water 
zwommen. Onze kinderen waren bang.” 
 

  

9. “Hoewel in de brochure werd gezegd dat de keuken 
volledig uitgerust was, was er geen eiersnijder.” 

  
 
 
 

 
 

10. “Ik denk dat er in de folder moet staan dat de lokale 
supermarkten geen echte koeken verkopen, zoals 
ontbijtkoek. Wat moet je nu bij de koffie nemen ‘s 
middags?” 



11. “De wegen waren zo hobbelig dat we de gids tijdens 
de rit naar het hotel niet konden lezen. Dit betekent dat 
we niet over de bezienswaardigheden die onze reis 
aangenaamer konden maken konden lezen.” 
 

 

 

12. “Het kostte ons negen uur om van Jamaica naar 
Engeland te reizen. Voor de Amerikanen duurde het 
slechts drie uur om thuis te komen. Het is oneerlijk.” 
 
 

 
 
13. “Ik vergeleek onze een-kamer appartement met het 
appartement van onze vrienden, en de onze was 
aanzienlijk kleiner.” 

  
 
 
 

 

14. “In de brochure stond er heel duidelijk dat er geen 
kapper in het hotel was. Maar er waren drie kapper 
stagiaires, is het dan wel passend om in het hotel te 
verblijven?” 

  
15. “Er waren zo veel Spanjaarden daar. De receptioniste 
sprak Spaans en het eten was Spaans. Niemand had ons 
geïnformeerd dat er zoveel buitenlanders zouden zijn.” 

  
 
 

16. “We moesten buiten in de rij staan om op de boot te 
komen, en er was geen airconditioning.” 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

17. “Het is je plicht als tourleider om gasten vooraf te 
informeren over luidruchtige of onhandelbare gasten!” 
 



  
18. “Ik werd gestoken door een mug. Er stond niets over 
muggen in de brochure.” 

  
 

 

 

19. “Het zou verboden moeten worden om topless te 
zonnen op het strand. Het was zeer storend voor mijn 
man die alleen maar wilde uitrusten.”  
 
 
 

 

Wij zijn oprecht benieuwd wat het bedrijf doet met deze kritiek. Wat denk jij? 
 
Bron: Ongelooflijk.com Engels versie: Wanderlust.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!  

 
 

https://www.thomascook.com/
http://ongelooflijk.co/19-echte-klachten-van-reizigers-die-zich-hun-reis-net-iets-anders-hadden-voorgesteld/
http://www.wanderlust.co.uk/magazine/news/20-astonishing-holiday-complaints-thomas-cook-abta


 

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 
 
 

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 
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