
“Afgelopen mei zag ik de Turkse 
Rivièra, samen met andere 
bloggers en journalisten.” 

Reizen
en nog 
betaald 

krijgen ook
Bianca, Wendy, Mandy en Sabrina reizen 

voor hun werk de hele wereld over. 
“Heimwee heb ik nooit.”

“In april reisde ik door Tunesië, van Tunis, 
in het noorden, door de woestijn naar het 
schiereiland Djerba.”

De Dolomieten, september 2021.
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BIANCA (30) IS FULLTIME REISBLOGGER.
Op uitnodiging van vakantieaanbieders en 
pers- en toerismebureaus reist ze minimaal 
dertien keer per jaar naar de mooiste plekken. 
Bianca: “‘Ga je nou alweer op vakantie?’ is een 
vraag die ik vaak krijg als ik op reis ga. Ik snap het 
wel, want als reisblogger word ik minstens één keer 
per maand uitgenodigd om naar een vakantie-
bestemming te komen. De meeste reizen vinden in 
Europa plaats, enkele erbuiten. Zo was ik onlangs 
nog in Tunesië. Kosten voor de vlucht, het verblijf, 
excursies en eten en drinken worden dan vergoed. 
Overige kosten betaal ik zelf.
Vaak lijken deze persreizen één grote, gezellige 
bedoening, maar meestal is het ook hard werken. 
Er is vaak een druk schema zodat je in een 
paar dagen tijd zo veel mogelijk kunt zien van 
een vakantiebestemming. Dagen van acht uur 
’s ochtends tot tien uur ’s avonds zijn geen 
uitzondering. Dat maakt het soms heel intensief, 
maar mij hoor je zeker niet klagen. Ik ben me 
ervan bewust dat ik echt een geweldige baan 
heb. In Oostenrijk mocht ik bijvoorbeeld een 
keer ijsklimmen. Op Aruba bezocht ik de mooiste 
stranden. En in Finland zag ik het noorderlicht.
Soms denk ik: wat bizar dat ik dit allemaal mag 
meemaken. Ik leef gewoon mijn droom. En dat 
al acht jaar lang, want ik was 22 jaar toen ik naast 
mijn werk als online marketeer mijn reisblog 
Foodtravelphotography.com begon. Voordat ik 
het wist, kreeg ik mijn eerste uitnodigingen voor 
verschillende persreizen binnen. Inmiddels ben 
ik fulltime reisblogger en heb ik 60.000 unieke 
bezoekers per maand. Zodra iemand via een 
link in mijn blog een reis boekt, krijg ik vier of vijf 
procent van het bedrag van de boeking. Een fi jn 
verdienmodel, want ik kan met dezelfde blog over 
vijf jaar nog steeds geld verdienen. Momenteel 
boeken er gemiddeld tien mensen per dag via 
mijn site. Dit komt doordat ik in coronatijd ook veel 
leuke plaatsen in Nederland heb bezocht, dus 
mijn aanbod is een stuk diverser geworden. Toch 
merk ik dat de meeste mensen nu vooral weer 
reizen buiten Nederland boeken.
Dat ik elke maand op reis ben, vindt mijn vriend 
Jamy (31) geen probleem. Als ik weg ben, mis ik 
hem wel. Maar dat is dan vooral omdat ik zo’n 
toffe bestemming graag met hem samen zou 
willen ontdekken. Gelukkig gaat hij soms gezellig 
mee. Dan genieten we samen van alles wat ik 
mag zien en ondernemen en helpt hij ook met 
foto’s maken en teksten schrijven. Dat maakt 
zo’n reis nog net iets leuker.”
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‘Ik leef 
mijn droom, 
al acht 
jaar lang!’

In december 2021, in skigebied 
Alpe di Siusi.

De natuur in Tunesië 
is indrukwekkend. 

“Op onze eigen zeilboot in 
Nederland, dit voorjaar.”

“Samen met een bevriende
blogger ging ik in 2020 
en 2021 met de Thalys 

naar Parijs.”

Parijs, 2021.

Paragliden in de
Franse Alpen in 2015.

Persreis naar Tenerife, 
in februari 2022. 

In het noorden is de 
natuur prachtig.
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SABRINA (40) HEEFT EEN EIGEN REISORGANISATIE
en ze is freelance reisfotograaf en -schrijver.
Twee keer per maand verblijft ze minimaal 
een week op plekken waar nog bijna geen 
toerist is geweest. 
Sabrina: “Het zijn de ongerepte plekken die mijn 
hart sneller doen kloppen. Het vergeten binnenland 
van Catalonië bijvoorbeeld of de sprookjesachtige 
bossen en bergen op La Gomera, een van de 
Canarische Eilanden. Als freelance reisfotograaf 
en -schrijver reis ik voor verschillende reismagazines 
meerdere keren per maand naar allerlei uithoeken 
van de wereld. Hierbij leg ik voor de lezer vooral 
de schoonheid van de reisbestemming vast. 
Wat maakt een plaats het waard om een keer te 

bezoeken? Wat is de geschiedenis? Hoe 
zijn de lokale bewoners? En wat 

zijn hun verhalen?
Eigenlijk ben ik continu op 

ontdekkingsreis. Zo maakte 
ik in 2013 een solotreinreis 
dwars door India. En in mei 
dit jaar zat ik tijdens een 

trip door de Italiaanse 
streek Calabrië opeens bij 

een oudere lokale bewoner 
thuis zelfgemaakte ricotta te eten. 

Supermooie ervaringen die je als reguliere toerist 
niet zo snel meemaakt. Dat is iets waar ik me ook 
zeker bewust van ben. Ik voel me echt gezegend 
dat ik dit werk mag doen.
Hoeveel werkreizen ik tot nu toe al heb gemaakt? 
Ik weet het niet eens! Misschien dertig? Of meer? 
Ze hadden allemaal hun charme, maar de reis die 
ik laatst naar de woestijn in Tunesië maakte, vond ik 
echt geweldig. We logeerden in een luxe tent en 
door al het zand om ons heen leek het net of we 
in een andere wereld waren.
Heimwee heb ik nooit. Dat zou ook niet goed zijn, 
want dit werk moet je echt met volle aandacht én 
passie doen. Daarom verblijf ik altijd minimaal een 
week op locatie. Zo kan ik goed de sfeer opsnuiven 
en genoeg ondernemen en fotograferen voor een 
interessant artikel. Mijn vriend Tom is het niet anders 
gewend dan dat ik veel weg ben. Ik deed dit werk 
al toen ik hem leerde kennen. 
Omdat ik zo veel op reis ben, hebben we bewust 
geen kinderen gekregen. Maar we hebben wel een 
hond, Otis, en een poes, Adje. Hoewel ik het geweldig
vind om te reizen, zou ik in de toekomst wel wat meer
thuis willen zijn. Steeds uit mijn koffer leven is niet 
altijd alles. En ik wil graag meer tijd doorbrengen 
met Tom. Maar voorlopig blijf ik nog even door-
buffelen: deze zomer is het echt een gekkenhuis 
met alle opdrachten die ik krijg!”
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Ol Doinyo Lengai, een 2960 meter hoge vulkaan 
in de Grote Rift-vallei in Tanzania, 2017. 

“In december 2021 was ik in Tunesië op persreis door 
het zuiden van het land.” 

“Op fotoreis naar Isle of Skye in Schotland in april dit 
jaar, met mijn reisorganisatie Rocky Roads Travel.”

Het hoogtepunt van de persreis 
door Tunesië was de nacht in 
een tent, midden in de Sahara.

In Chefchaouen in 
Marokko in 2019.

In Bloemendaal, 
Nederland (2021).

In een zeekajak, in 2014, 
in Byron Bay in Australië.

‘Kinderen 
hebben we 
bewust niet: 

ik ben zo 
veel op reis’
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Wendy: “Op mijn achttiende werkte ik vijf 
maanden als standplaatshost op Kos. Een 
paar keer per week verwelkomde ik nieuwe 
vakantiegangers op het vliegveld, die ik 
naar hun accommodatie begeleidde. 
Tijdens het verblijf was ik hun aanspreekpunt.
Een fantastische tijd, ik werkte keihard en 
leerde veel. Dat ik zo lang van huis was, vond 
ik helemaal niet erg. Ik had geen relatie en 
voelde me door het werk erg volwassen.
Enthousiast geworden voor het reisvak 
besloot ik daarna vrijetijdsmanagement 
te gaan studeren. Dat paste bij mijn liefde 
voor reizen, en ik kon er alle kanten mee op. 
Eenmaal afgestudeerd in 2017 pakte ik 
mijn werk als reisleider weer op. Voor 
verschillende grote reisorganisaties vloog 
ik vanaf Schiphol met een groep reizigers 
mee naar hun vakantiebestemming of ik 
ontmoette ze daar. Zo werkte ik onder 
andere in Peru, Vietnam en Thailand. 
Prachtige landen waar ik zelf ook enorm 
genoot van alles wat er te zien en te doen 
was. Zo maakte ik ooit de Choquequirao-
trektocht door de indrukwekkende bergen 
in Peru. Hiervoor hadden we overigens 
wel een lokale gids ingehuurd, want deze 

zware tocht was ook nieuw voor mij.
Inmiddels combineer ik mijn werk als 
reisleider met het virtueel assisteren van 
ondernemers. Door corona heb ik de 
afgelopen twee jaar weinig kunnen reizen, 
dus ik moest iets anders bedenken waar 
ik geld mee kon verdienen. En anderen 
ontzorgen is iets wat ik graag doe, ook 
in mijn werk als reisleider. Gelukkig is de 
reis wereld zich nu aan het herstellen. 
In maart werd ik al door verschillende 
reisorganisaties benaderd of ik deze zomer 
voor hen als standplaatshost aan de slag 
wilde. Natuurlijk wil ik dat! 
Ik weet nog niet waar ik naartoe ga, 
de reisorganisaties zijn momenteel volop 
aan het plannen, maar ik kan niet wachten 
om te vertrekken. Mijn vriend Wouter (31) 
vindt het niet erg dat ik straks weer een tijd 
van huis ben. Hij weet hoeveel ik van mijn 
werk hou, dus hij gunt me dat. Door zijn 
eigen drukke baan kan hij deze zomer 
waarschijnlijk niet bij mij langskomen, maar 
hopelijk kunnen we in het najaar alsnog 
met z’n tweeën weg. Dan ben ik een keer 
de vakantieganger en laat ik me graag 
door iemand anders ontzorgen!”

REISLEIDER WENDY (28) is vooral in de zomer in veel verschillende landen te vinden. 
Ze werkt als standplaatshost en als begeleider van groepsreizen. 

Kajakken van Porto Palermo naar 
Himare in Albanië.

Canyoning bij Dalat
in Vietnam.

“Op Sardinië begeleidde ik in 
2017 actieve reizen.” 

2019: in de woestijn 
van Merzouga in Marokko, 

met 47 graden. 

“In 2019 werkte ik 
in Vietnam.”

Uitzichtpunt John Suwan op
Koh Tao in Thailand (2019).

In 2019, het
uitzicht vanaf 

Choquequirao, 
Peru.
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‘Helemáál 
niet erg om zo 
lang van huis 

te zijn’
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MANDY (25) VLIEGT ALS STEWARDESS
naar de leukste vakantiebestemmingen. 
Meestal keert ze dezelfde dag weer terug,
maar soms blijft ze een paar dagen op
de bestemming. 
Mandy (25): “Lopen op Schiphol geeft mij altijd 
een magisch gevoel. Het is zo’n aparte wereld 
waar allerlei mensen samenkomen. Als ik ze 
als stewardess in uniform passeer, ben ik vaak 
benieuwd waar ze allemaal naartoe gaan. Als 
meisje wilde ik al stewardess worden. En dat 
terwijl ik vliegangst had. Dankzij een lieve 
stewardess kwam ik daar als tiener overheen. 
Nadat ik haar tijdens een vakantievlucht over 
mijn vliegangst had verteld, nam ze alle tijd om 
me te laten ontspannen. Zo legde ze duidelijk 
uit wat ik kon verwachten. En tijdens de vlucht 
checkte ze regelmatig hoe het met me ging. 
Dat vond ik heel geruststellend. In één klap was 
ik van mijn vliegangst af. En het inspireerde mij 
om op mijn 21ste ook stewardess te worden. 
Ook omdat ik erg van reizen hou.
Nu vlieg ik om de vier, vijf dagen 
naar bijvoorbeeld Barcelona, 
Ibiza en Tel Aviv. Meestal keren 
we dezelfde dag weer terug 
naar Nederland, maar als 
ik naar bijvoorbeeld Dubai 
vlieg, blijf ik daar een paar 
dagen. Dan ga ik er zo 
vaak mogelijk met mijn 
camera op uit om nieuwe 
dingen te ontdekken. De foto’s
die ik maak, post ik op mijn 
Instagram-account @mandy
victoriab. In privétijd mag ik van mijn 
werkgever met één persoon gratis reizen. 
Af en toe maak ik dus met mijn moeder of beste 
vriendin goedkoop een gezellige stedentrip 
naar Barcelona of Londen. Ook bij andere 
vliegmaatschappijen krijg ik dankzij mijn baan 
veel korting op tickets. Hierdoor kon ik een paar 
jaar geleden voor weinig geld in mijn eentje 
naar Japan. Een onvergetelijke reis waar ik nog 
vaak aan terugdenk.
Door mijn werk ben ik veel van huis. Het scheelt 
dat ik als happy single met niemand rekening 
hoef te houden. Heerlijk vind ik dat. Ik ben blij 
dat ik al op best jonge leeftijd mijn droomleven 
leef. Een kantoorbaan van 9 tot 5 is niks voor mij. 
Mijn werkzaamheden zijn wel steeds dezelfde, 
maar toch is iedere dag anders. Laat mij maar 
lekker onderweg zijn, daar word ik gelukkig 
van. Ik heb de leukste baan die er is.”

‘Een 
kantoorbaan? 

Niets voor 
mij, laat mij 
maar lekker 

onderweg zijn’

In Alicante, 2021.

Vorig jaar, in Dubai.

Een jaar geleden in Split, Kroatië.

In 2019 in 
Kyoto, Japan.

In kimono in 
Kyoto (2019).

Fijn uitzicht op 
Zakynthos, in 2021.
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