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Eat well.  
Travel often. 
Love always
De titel van dit stuk is een zin die ik onlangs ergens las en mij enorm 
aanspreekt. Genieten van het leven door goed voor jezelf te zorgen 
en jezelf te verwennen met mooie reizen; mijn leven zit er vol mee.  
Laat me je even meenemen op reis naar mijn laatste bestemming: 
een studiereis door prachtig Zuid-Afrika afgelopen januari. 

Claudia Wolswijk
www.yourtravelalphen.nl
Claudia@yourtravel.nl 
0646408680
Natuurlijk ook op  
Facebook en Linkedin 

Wat heb ik weer intens genoten, want al was het de  derde 
keer, hier zijn verveelt werkelijk nooit. Afrika heeft vele 
gezichten, in één land kom je de hele wereld tegen. Strooi 
daar een handvol prachtige dieren over uit, voeg wat gouden 
zonlicht toe en je hebt dé drie ingrediënten voor de perfecte 
rondreis. Van safari via strand naar stad: het is er allemaal. 
Natuurlijk maakt safari wellicht de meeste indruk, want tja, 
de dieren die je hier tegenkomt ziet menigeen alleen in Artis 
of de Beekse Bergen. 

Magisch
De uitgestrekte, licht glooiende 
savanne, met hier en daar 
een bosje, waar uit het niets 
twee gracieus bewegende 
giraffen tevoorschijn komen…
magisch. De roedel Afrikaanse 
wilde honden, die als een stel 
partners in crime in het eerste 
daglicht door de  bosjes 
struint, op zoek naar aas 
(oeps, zolang ik het maar niet 
ben). De kick van een enorme 
groep wilde olifanten, die 
op amper een paar meter 
afstand van je auto de bosjes 
kaal vreet, terwijl een afknap-
pende tak je nóg duidelijker 
maakt hoe enorm sterk deze 
dieren eigenlijk zijn. Alleen 
deze drie herinneringen zijn 

voor mij al reden genoeg waarom een reis door Afrika niet te 
overtreffen is. Maar er zijn er nog meer! Welke? Dat vertel ik je 
graag vol vuur tijdens een van onze ontmoetingen.
 
Natuurlijk boek ik meer dan alleen maar reizen naar 
Zuid-Afrika. Van sneeuwzekere weekjes skiën via cruises  
tot aan verre rondreizen op maat, en alles daar tussenin.  
Wel heb ik één ‘maar’. Of het nu een privévakantie of een 
 zakelijke incentive betreft: Het moet goed zijn. We gaan 
samen voor de 8+. Om dat cijfer te borgen hebben we een 
aantal ingrediënten nodig. Kwaliteit, kennis en ervaring; die 
breng ik met me mee. Van mijn reizigers wil ik graag zoveel 
mogelijk weten. Vertel me vooral over je hobby’s, de wensen 
van je partner, de ‘laten we dit snel vergeten momenten’ 
van een vorige vakantie tot aan de inrichting van je favoriete 
hotel. Het zegt namelijk zoveel over wat jou happy maakt 
tijdens je vakantie of zakenreis. Wat voor de één immers  
fijn is, kan voor de ander een grote ergernis zijn. 

Nu de hamvraag die me vaak gesteld wordt (en terecht):  
wat kost deze service? Nou, daar kan ik kort over zijn: niets. 

Reisbureaus worden be-
taald door de agenten en 
tour operators, niet door 
de  reiziger. Omdat ik on-
afhankelijk ben ben ik ook 
niet  gebonden aan één of 
meerdere partijen, ik heb een 
breed netwerk aan aanbieders 
van over de hele wereld. 

Beste van  
Zuid-Holland
Ja, ik weet het zeker: ik heb 
werkelijk de leukste ‘baan’ 
die er is. Ik mag namelijk 
reizen naar de mooiste 
bestemmingen om mijn 
kennis te vergroten zodat 
ik jouw reisagent kan zijn.  
Voor diegenen die mij nog 
niet kennen: mijn naam is 
Claudia Wolswijk en ik ben 
de trotse eigenaresse van 
het zelfstandig reisbureau 
dat dit jaar verkozen is tot de 
beste van heel Zuid-Holland. 
Ja, dat is een hele titel, die ik 
met plezier iedere dag weer 
waar mag maken. Graag tot 
‘je volgende vakantie’. 

EAT WELL. TRAVEL OFTEN. LOVE ALWAYS


