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YOU’VE GOT MAIL   
Nog stresserender dan een vakan-
tie met kinderen, is eentje waarop 
(ook) je collega's je niet met rust 
laten. Uit recent onderzoek is geble-
ken dat in slechts 1 op 3 bedrijven 
vakantie ook écht vakantie betekent. 
Bij de meerderheid wordt verwacht 
dat je op z'n minst af en toe je mails 
checkt. Dat gevoel van constante 
paraatheid maakt het natuurlijk 
moeilijk om je volledig te ontspan-
nen en alle stress los te laten. 

WIFI GEVRAAGD 
Al zijn er ook heel wat mensen die 
zélf hun werk niet kunnen losla-
ten. Dat is onder andere te merken 
aan het toegenomen belang van 
een goede wifi-verbinding voor 
toeristen. Natuurlijk willen we onze 
sociale media niet missen, maar de 
drang om het reilen en zeilen op  
het werk te volgen, speelt ook vaak 
een rol. ‘Waar de Belg zich vroeger 
tevreden stelde met een verbinding 
in de publieke ruimtes, eist hij nu 
ook snelle wifi op de kamer en aan 
het zwembad’, klinkt het bij tour-
operator TUI, die een enquête deed 
bij 20.000 Belgen.  
Goedele Liekens is zo’n workaho-
lic die ook op vakantie bereikbaar 
blijft, zo vertelde ze eerder. 'Een 
tijdje geleden ging ik op vakantie, 
op zoek naar beter weer. Spanje was 
ideaal. Ik was er echt aan toe. Maar 
de zon geeft energie, en dus heb ik 
tijdens m'n verlof ook verder aan 

reisorganisatie Riksja Kids, die overal ter 
wereld rondreizen uitstippelen, specifiek 
voor gezinnen met kinderen. Wij hadden 
geen volledig begeleide reis ingepland, 
maar kozen wel enkele activiteiten uit als 
‘bouwstenen’ voor onze vakantie.   

Wat hebben jullie dan zoal gedaan?  
Onze reis vertrok en eindigde in Vancou-
ver maar tussendoor zijn we ook naar 
Seattle, de Rocky Mountains en Van-
couver Island geweest. Voor onze tocht 
door de nationale parken in de Rockies 
hadden we één week een camper ter 
beschikking. De rest van de reis hebben 
we met een gewone auto afgelegd. We 
zijn gaan fietsen in Stanley Park, en zelfs 
gaan vlotvaren in Jasper National Park. 
Dat was ook fijn voor de kinderen, want 
het water was er vrij rustig.   

Dat klinkt allemaal erg spannend, 
zeker met kinderen.  
Twee jaar geleden koos ik nog liever voor 
een reis naar Spanje, omdat uit ervaring 
bleek dat ver reizen met kleine kinde-
ren vermoeiend kan zijn. Ik wilde zelf 
graag verder reizen, maar wat hadden 
mijn peuter en mijn kleuter daaraan? 
Bijzonder weinig. Doodzonde ook om 
op zo’n geweldige plekken te vertoeven 
en er niet te kunnen doen of zien wat je 
eigenlijk zou willen. Daar raak je alleen 
maar enorm gefrustreerd van, terwijl je 

uiteraard komt om te ontspannen.  

Hoe lukt het vliegen met je zoontjes?  
De vlucht naar Canada ging heel erg 
goed! Rowen is nu ook helemaal mee 
met de procedures, zoals de  gordel 
vastklikken of stil zijn op de juiste mo-
menten. En hij kan zich al voor langere 
tijd amuseren met de iPad of de filmpjes 
op zijn scherm. Finn kon dat al even. 
Hij geniet zelfs echt van de onbeperkte 
schermtijd. Ze hebben ook twee keer 
een paar uur geslapen onderweg, want 
onze vluchten duurden 9 en 9,5 uur. 
Zonder tussenstop vliegen is belangrijk 
voor ons. 

En de jetlag?  
Ik heb er meer last van gehad dan 
zij! (lacht) In het heengaan waren ze de 
eerste ochtend veel te vroeg wakker. In 
het terugkomen zijn ze een dag of twee 
wat uit hun ritme geweest, maar geen 
grote problemen, hoor. Ze maken op 
vakantie wel langere dagen: vroeger op, 
later in bed. Dat weegt na een weekje. 
Voldoende rust inplannen of wat rond-
rijden na de middag zodat ze kunnen 
dutten, helpt dan. Ondertussen zijn we 
weer helemaal fris en uitgerust.   

Een aparte slaapruimte boeken voor de 
kinderen is een vakantietrend gewor-
den, doen jullie dat ook?  
Idealiter wel, maar in Vancouver sliepen 
we in een camper en dus altijd samen. 
Dat viel wel mee hoor - en uiteindelijk 
vind ik hen toch nog te jong om écht 
een volledig eigen kamer te hebben. Het 
was echt een bijzonder geslaagde trip, 
we hebben ons goed geamuseerd. Voor 
herhaling vatbaar, denk ik dan!  

‘Ik had meer 
last van jetlag 
dan Finn en 
Rowen’

Marianne Devriese Goedele Liekens
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