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zeten dan hun klasgenoten, ze ge-
loven niet dat ze daardoor leer-
achterstand hebben opgelopen.
‘Ik denk dat we alles gezien heb-
ben en dat het leren onderweg
aardig is gelukt’, zegt Jonathan,
terwijl zijn zus Vicky ziek in bed
ligt. Meteen na haar thuiskomst
van wereldreis vorige week, is ze
een week op zeekamp vertrokken.
Dat lijkt nu zijn tol te eisen.
‘Het was ook een heel leuk gevoel
om in Tibet op het dak van een
hostel te leren, met zicht op de Po-
tala (het paleis van de Dalai La-
ma, red.). Al was het soms moei-
lijk om me te concentreren’, geeft
Jonathan toe.
‘Wat is school? Dat is voorberei-
ding op het leven’, zegt Xenia.
‘Wel, dat hebben onze kinderen

op deze wereldreis gehad. Het
was alleen een andere school, met
een ander programma.’
‘De bedoeling van de reis was on-
ze kinderen te laten zien dat er
verschillende culturen bestaan.
Ze zijn constant geconfronteerd
met nieuwe indrukken. Ze heb-
ben geleerd wat arm en rijk is. In
Zuid-Afrika hebben ze de slop-
penwijken gezien, maar ook de
chique villabuurt. Ze hebben ook
de natuur leren kennen, en wat de
mens met de natuur doet. Zo heb-
ben we een aantal projecten be-
zocht van het WWF: de wetlands
in Zuid-Afrika, de panda’s in Chi-
na, de organische cacao in Bolivia
en de gletsjers in Nepal.’
‘Er zijn zoveel beelden die ik heb
gezien, dat het precies een droom

is geweest’, zegt Jonathan. Hij was
sterk onder de indruk van de na-
tuur in Nieuw-Zeeland en Argen-
tinië. Al blijft Machu Picchu hem
misschien het meeste bij. ‘De In-
ca’s konden goed bouwen, veel
beter dan de Spanjaarden. Ik wist
al dat ik architect wilde worden,
maar door Machu Picchu te be-
zoeken, ben ik daar nog zekerder
van geworden.’
Een belangrijke ervaring voor de
kinderen, was de kennismaking
met verschillende godsdiensten:
katholieken in Zuid-Amerika,
moslims in Jakarta, boeddhisten
in Tibet. Hun ouders hechten er
een grote meerwaarde aan. ‘Wij
hebben hen uitgelegd wat die
godsdiensten betekenen. Ze heb-
ben spanningen gezien tussen de
blanken en zwarten in Zuid-Afri-
ka, want die zijn er nog altijd. Wij
hebben hen uitgelegd hoe dat
komt. Wij hopen dat ze al deze
dingen lang mogen meedragen in
het leven, dat ze daardoor ver-
draagzaam zijn en begrijpen hoe
de wereld in elkaar zit.’
‘De kinderen hebben echt al
doende geleerd’, zegt Xenia. ‘Het
zijn geen wandelende encyclope-
dieën, maar als je nu met hen
praat, noemen ze namen van
plaatsen waar andere kinderen
nog nooit van hebben gehoord. Ze
beseffen nu ook dat er sterke en
zwakke munten zijn. Ook hun ta-
len zijn erop vooruit gegaan. Toen
we vertrokken, hadden ze noties
van Engels. Nu praten ze vloeiend
Engels met mijn familie in de Ver-
enigde Staten.’
Het moeilijkste voor de kinderen
was misschien hun vrienden een
jaar lang achterlaten. ‘We hebben
hen lang van tevoren op het hart
gedrukt dat dit geen gewone va-
kantie was’, zegt Eddy. Heimwee
naar zijn vrienden heeft Jona-
than echter nooit gehad. ‘We had-
den maandelijks e-mailcontact.
Onderweg heb ik nieuwe vrien-
den gemaakt. Dat waren meestal
volwassenen, die ook rond de we-
reld reisden. Ik heb mijn leeftijds-
genootjes niet gemist.’
Het zegt veel over het karakter
van Jonathan dat zich verder
heeft ontbolsterd, zeggen zijn ou-
ders. ‘Onze kinderen zijn door de
reis nog spontaner geworden’,
zegt Xenia. ‘Ze spreken nog altijd
als kinderen, maar door het con-
tact met volwassenen, zijn ze
sneller volwassen en zelfstandig
geworden. Dat komt ook omdat
ze alles samen met ons hebben
mogen beslissen. Ik zal niet zeg-
gen dat ze een voorsprong hebben
op de andere kinderen, maar in
een jaar tijd zijn ze ongelooflijk
veranderd.’
‘Een wereldreis is het mooiste ge-
schenk dat wij aan onze kinderen
en zij aan ons konden geven’, zegt
Eddy Van Hemelrijck. ‘24 uur per
dag quality time met het gezin.
Wie kan dat zeggen? Het heeft
ons niet alleen veel geleerd over
elkaar, maar ons ook dichter bij
elkaar gebracht.’
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Vakantiekiekje in Tibet. Met zicht
op de Mount Everest. © rr

Het gezin bij de heilige Incastad Machu Picchu in Peru. ‘De Inca’s konden
goed bouwen, de Spanjaarden niet’, leerde Jonathan. © rr

WAT IS SCHOOL? VOORBE-
REIDING OP HET LEVEN.
WEL, DAT HEBBEN ONZE
KINDEREN OP DEZE WE-
RELDREIS GEHAD

Journalist en tv-maker Tho-
mas Siffer zeilde in 1.113 dagen
met vrouw en dochter de wereld
rond. ‘Ik heb drie jaar in het pa-
radijs mogen leven’, zegt hij.
‘Soms denk ik dat ik het hoogte-
punt in mijn leven al achter de
rug heb.’ Zijn zeiltocht met het
jacht Mercator bracht Siffer in
landen zoals Thailand, Venezue-
la en Sudan. Het was een jon-
gensdroom die uitkwam. Tot zijn
zeventiende zeilde hij en als
zeescout bracht hij in Nieuw-
poort vaak de groet aan jachten
die op wereldreis vertrokken.
‘Mijn vrouw is nog avontuurlij-
ker dan ik, dat was geen pro-
bleem’, zegt Siffer over de beslis-
sing om op wereldreis te vertrek-
ken. ‘Onze dochter Luna, die
toen zeven was, hebben we pas
op het laatste moment op de
hoogte gebracht. We wilden ver-
mijden dat ze tegen het afscheid
zou opzien. De lessen hebben we
haar tijdens de reis zelf gegeven.
Elke dag had ze op een vast tijd-
stip een half uur les.’
Drie jaar de wereld rondvaren
heeft zijn visie op de wereld in-
grijpend veranderd. ‘Ik had eer-

der al door Afrika getrokken en
daar is reizen veel meer een
strijd. Wat me van onze reis bij-
blijft, is dat de wereld veel mooi-
er is dan we vaak geloven. In de
media zie je alleen de vijf procent
die verkeerd loopt en merk je
veel minder van de schoonheid
van de wereld en de gastvrijheid
van de mensen.’
Toen het gezin in december 2004
voor de kust van Thailand lag,
raasde de tsunami er voorbij die
grote delen van de kustlijn weg-
vaagde. Het was het diepte- en
hoogtepunt van de reis. Na de
schok van de vernieling zette Sif-
fer zich samen met enkele ande-
re toeristen in voor de herop-
bouw van een restaurant.
‘De Thaise mensen lieten ons toe
hen te helpen. Er was geen baas,
niemand gaf bevelen en toch
werkte het. Ik kan niets met mijn
handen, maar ik heb stenen ver-
sleept. We hebben daar echt iets
gerealiseerd.’
Na de reis had Siffer moeite om
zich opnieuw aan zijn oude leven
aan te passen. ‘. Ik heb het nog
lang moeilijk gehad als ik dage-
lijks langs grauwe steden pen-
delde’, zegt hij.
Ooit vertrekken hij en zijn vrouw
opnieuw op reis, dat staat vast.
‘We hebben nu een duidelijker
beeld van waar het in het leven
om draait. We zijn veel meer ont-
hecht. Waarschijnlijk zal het
zonder onze dochter zijn. Ze is
dan oud genoeg om zelf te beslis-
sen of ze mee wil.’ (jwr)

‘Ik heb drie jaar in het paradijs mogen leven’

Thomas Siffer. © pdw

Over een maand vertrekt
Alain Grootaers met vrouw en
dochter op een rondreis van een
jaar door Azië. Ze speelden al
meer dan tien jaar met het idee.
Nu hun dochter Julia (9) oud ge-
noeg is, houdt niets hen nog te-
gen. ‘Mijn vrouw en ik delen een
interesse voor Zuidoost-Azië.
Onze ervaringen daar tijdens vo-
rige reizen waren zo positief dat
we blijven terugkeren. Het is ook
een veilig gebied. Dat speelt mee
als je je dochter meeneemt.’
De boeddhistische cultuur trekt
hen enorm aan. ‘We willen alle-
bei sinds lang het vakantiegevoel
ontsnappen, een land en zijn cul-
tuur van binnenuit leren kennen
en dieper graven dan mogelijk is
bij een kort verblijf.’
Alain Grootaers is niet van zin op
voorhand veel te plannen. Er
worden geen routes bepaald of
datums vastgelegd. ‘Het tempo
waarin we rondtrekken en de
volgorde van de plaatsen die we
bezoeken, laten we door de reis
zelf bepalen,’ zegt hij. ‘We willen
ons door de gebeurtenissen laten
overvallen.’

Er zijn wel enkele landen die ze
niet willen missen. Thailand, het
vertrekpunt van de reis, en nabu-
rige landen zoals Laos, Cambod-
ja, Vietnam en Myanmar zullen
ze zeker bezoeken. ‘Als de kans
zich voordoet, zou ik ook graag
enkele Himalaya-staten bezoe-
ken, maar ik wil niet in sneltrein-
vaart door de regio scheuren.
Dan hoeft het niet voor mij.’
Zowel Alain Grootaers als zijn
vrouw Jakobien is journalist. Ze
zijn van plan reizen en werken te
combineren. ‘Ik ga onderweg
aan twee nieuwe boeken werken
en mijn vrouw schrijft stukken.’ 
Hun dochter Julia bekijkt de reis
met een dubbel gevoel. ‘Ze is net
als wij opgewonden over het
avontuur dat in het verschiet
ligt, maar ze is ook bang dat ze
haar vriendinnetjes zal missen.’
Ze zal tijdens de reis les krijgen
van haar ouders. ‘We hopen dat
deze reis ook voor haar speciaal
wordt. We hebben altijd al veel
met haar gereisd en nu heeft ze
de leeftijd om haar blik te ope-
nen. Uit de confrontatie met bij-
voorbeeld de schrijnende armoe-
de in sommige streken, kan ze
veel bijleren.’
‘In het midden van de reis zijn we
van plan een rustpunt in te las-
sen. We zien wel hoe het loopt.
Net als iedereen nemen we de
reisgids van Lonely Planet mee,
al zijn we niet van plan ons er te
veel van aan te trekken. We hou-
den ons aan een boeddhistisch
gezegde: de reis is belangrijker
dan het doel.’ (jwr)

‘We willen het vakantiegevoel ontsnappen’

Alain Grootaers. © pdw


