
51

Expedia en reisgroep Northstar 
in 28 landen dat de meeste ouders 
vermoeider van zo’n reis terugke-
ren. Slechts 34% (!) van de ouders 
gaf daarom hun kinderen op als 
favoriete reisgezelschap.  
Naar het buitenland trekken met je 
kroost vraagt nu eenmaal flink wat 
organisatie. Dat beaamde ook Fa-
milie-actrice Marianne Devrie-
se aan het begin van de zomer: 'Op 
reis gaan met onze dochters is ook 
altijd een tikje stresserend, en dan 
heb ik het vooral over de vluch-
ten. Het is toch altijd wat gedoe 
om alles en iedereen in en uit het 
vliegtuig te krijgen. Maar eens we 
geland zijn, is dat allemaal snel 
doorgespoeld met een glaasje rosé.'   
 
ZIJN WE ER AL, MAMA?  
Touroperators en vliegmaatschap-
pijen zijn zich bewust van de 
perikelen die reizen met kinderen 
met zich meebrengt en spelen daar 
handig op in. Zo vind je bij Etihad 
Airways tegenwoordig een flying 
nanny, die kosteloos voor alle 
kinderen aan boord zorgt. Voor de 
geïnteresseerden: de maatschappij 
vliegt ook vanop Brussel. Daar-
naast willen veel ouders tegen-
woordig een aparte hotelkamer 
voor de kinderen. Zo kunnen die al 
rustig indommelen terwijl mama 
en papa nog een glaasje drinken 
op hun terras. Hotels worden dan 
ook overspoeld met vragen over 
aangrenzende kamers met een 
tussendeur.  
Er valt tegenwoordig overal een 
mouw aan te passen, het is een 
kwestie van kiezen wat het best bij 
jou en je gezin past. 'Het is belang-
rijk om een bestemming te kiezen 
die je aankunt’, beaamt lifecoach 
Sara Van Wesenbeeck. 'Zijn de 
kinderen nog erg klein en huilen ze 
op het vliegtuig? Overweeg dan een 
vakantie dichtbij huis. Dat neemt 
een hoop druk weg. Vakantie moet 
toch vooral draaien om bewust ge-
nieten: van de omgeving en de rust, 
maar ook van je familie...'    

Familie-actrice Erika Van Tielen (33) 
trekt er wel vaker op uit met haar 
zoontjes Finn (6) en Rowen (3,5). Dit 
jaar verklaarde vriend en vijand haar 
gek omdat ze naar Canada trokken.  
‘Binnen Europa reizen met kinde-
ren is voor weinig mensen nog een 
issue, maar als je ze meeneemt naar 
het andere eind van de wereld, kan 
je op minder begrip rekenen’, vertelt 
Erika. ‘Sommige mensen verklaren 
je zot, terwijl anderen je prijzen voor 
je moed.’ Beide reacties vindt ze wat 
overdreven. ‘Ik ben niet gek, maar ook 
niet overdreven heldhaftig. Ik probeer 
mijn vakantieverlangens gewoon 
zo goed mogelijk af te stemmen op 
die van mijn kinderen. Bovendien 
wil ik ook graag dat ze iets bijle-
ren op reis, want dat is de perfecte 

gelegenheid. Met kinderen op reis 
gaan is altijd een hele onderneming, 
maar het gaat steeds beter. Ik heb 
geleerd dat hoe minder je verwacht, 
hoe beter het kan meevallen. Mijn 
zonen blijven onvoorspelbaar, maar 
ze weten steeds beter wat kan en 
wat niet. Gelukkig, want mijn reis-
drang zal nooit verdwijnen.’ (lacht)  

Ziet reizen met kinderen er niet 
compleet anders uit dan wanneer je 
er in je eentje op uit trekt?  
De kleinsten bepalen nu het tempo en 
beïnvloeden, al dan niet bewust, elke 
keuze die je maakt. Maar dat maakt 
het avontuur er naar mijn mening niet 
minder groot op. Met een beetje cre-
ativiteit vind je voor elk wat wils. Een 
tip: wij hebben gebruik gemaakt van 
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   uitgeblust?
‘Hoe minder je verwacht,  
hoe beter het kan meevallen’
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