
Wat gaat u dit jaar doen dat u voor
altijd zult herinneren?

TRAVEL THE WORLD, 
leave your mark

Authentieke
REIZEN

Filipijnen  West Australië  Griekenland  Nepal 
Zuid Afrika  Bosnië, Kroatië, Slovenië, Montenegro  Nederland

die ertoe doen - voor onze planeet, voor mensen 
en voor dieren in het wild.



Traveleers
Bent u iemand die een positieve voetdruk wilt achterlaten, maar 
ook wilt genieten van een prachtige rondreis met intense, pure 
ervaringen?

Goed nieuws! Voor ú is er nu Traveleers. Wij zijn gespecialiseerd 
in authentieke rondreizen in combinatie met het doen van 
verantwoord vrijwilligerswerk. Wij geloven in het gebruik van 
toerisme als een kracht ten goede. Onze ervaringen zijn ontworpen 
met als doel een positieve impact achter te laten op de mensen en 
de omgeving van de bestemming. Word lid van een gezin, ervaar 
de plaats en maak betekenisvolle herinneringen.

Combineer een comfortabele en heerlijke rondreis met een unieke 
vrijwilligerservaring. Wat studenten doen kunt u ook - maar dan 
met het comfort wat u gewend bent. Een reis die u altijd bij zal 
blijven!

Reis mee. Leave your mark. Be a Traveleer. 
De wereld een beetje mooier maken doe je immers samen.



Reizen waarbij je je geen toerist voelt, 
maar echt onderdeel bent van een andere cultuur.

Plaatst u een ‘mark’?
Een mark wordt geplaatst wanneer u de 
lokale bevolking of natuur steunt tijdens uw 
reis. Bijvoorbeeld door het meewerken aan 
een Vrouwen Empowerment project in Nepal, 
een kinderfestival op te zetten in Bosnië, de 
‘Big Five’ te behoeden van stroperij in Zuid-
Afrika of strand- en oceaanopruimingen te 
doen in de Filipijnen, Australië of Griekenland!

Na het plaatsen van een mark is het tijd 
voor een heerlijke vakantie. Ga met ons 
mee eiland hoppen, de jungle in of trek 
door het Himalayagebergte. We reizen door 
onontdekte delen van de wereld op een 
comfortabele manier. Wel zo verdiend vinden 

wij dat! 

Mijn naam is Lysanne Roterman, eigenaresse van Traveleers. 
Ik droom van een wereld zonder plastic afval, rechten en 
zelfredzaamheid voor iedere vrouw en de lach van een kind. Mijn 
missie is om reizen te organiseren die ertoe doen - voor onze 
planeet, voor mensen en voor dieren in het wild. Reizen waarbij u 
zich geen toerist voelt, maar echt onderdeel wordt van een andere 
wereld.

Door elkaar écht leren zien en verstaan, kunnen we van elkaar leren 
en samen de wereld mooier maken. Sociaal-maatschappelijke 
reizen die een verrijkende ervaring geven om het beste uit jezelf 
en de samenleving te halen. Verbinden is hierin het sleutelwoord 
en daar lenen reizen zich uitstekend voor. Een ervaring voor de rest 
van uw leven, waarbij iedereen die betrokken is bij de reis er beter 
van wordt, met behoud van de authentieke cultuur en natuur.



R E I S 
M E T  T R A V E L E E R S
Hallo 2021 2020 was niet echt het reis-

volle, avontuurlijke jaar dat 
we in gedachten hadden. 
Maar terwijl de wereld weer 
opengaat en zich aanpast 
aan een nieuwe manier van 
reizen, willen we dat u zich er 
GEWELDIG over voelt en iets 
episch hebt om naar uit te kijken. 

Dus we zijn hier om te helpen, 
met alles, van transport tot 
gezondheidsadvies, plannen 
wijzigen en accommodatie 
uitzoeken. Het is niet nodig om 
het alleen te doen, wanneer u 
met ons kunt reizen - laat ons al 
het moeilijke werk doen.

Flexibiliteits 
Belofte DIT IS HOE HET WERKT

Geen wijzigingskosten
Van gedachten veranderd? 
Heeft u uw ogen gericht op 
een nieuwe bestemming of 
datum? Geen zorgen - u kunt 
uw reis tot 60 dagen voor 
vertrek gratis wijzigen*.

Lage aanbetaling
Neem enkel het 
landarrangement af om 
te genieten van een lage 
aanbetaling en een plekje 
op uw droomreis veilig te 
stellen. Uw aanbetaling is 
altijd beschermd, zodat u 
deze op een andere reis kunt 
gebruiken als u later van 
gedachten verandert.

Terugbetaalbale boeking
U kunt bij ons de ‘Refund 
Protect’ afsluiten. Dit is 
een terugbetaal-garantie 
opgebouwd uit een 
zeer uitgebreide allrisk 
annuleringsverzekering in 
combinatie met een Covid-19 
dekking. De premie bedraagt 
6% van uw reissom. (optioneel)

27/7 support
Vragen? Problemen? We zijn er 
voor u. Ons team staat tijdens 
uw reis altijd voor u klaar om 
u 24/7 te ondersteunen via 
telefoon, e-mail of chat.

Kleine groepen
Onze groepen zijn altijd 
klein geweest (meestal 12 
reizigers) om verbindingen 
aan te moedigen, toegang 
te krijgen tot plaatsen die 
door grotere groepen over 
het hoofd worden gezien en 
om u voldoende persoonlijke 
ruimte te geven.

*Zie de volledige voorwaarden op onze website



Of u nu een ervaren reiziger bent of voor het eerst vliegt,
wij maken reizen beter; met meer meeslepende ervaringen, 

gedeeld met andere reizigers en onze lokale vrienden.

REIS
SAMEN
Met ons is reizen een gedeelde ervaring. 
Reizen met een kleine groep van 
gelijkgestemde geeft uw reis een extra 
dimensie. Kom alleen, met een partner 
of vrienden en deel ongeloofelijke 
ervaringen die je voor altijd zult 
herinneren. Alles is nog mooier als je het 
kunt delen.

1

DETAILS
GESORTEERD
Wij maken reizen gemakkelijker. Ons 
geweldige team doet al het harde werk. 
Boekt de beste slaapplaatsen, de leukste 
ervaringen en geeft u een voorproefje 
van het lokale leven. Wij bieden u een 
zorgeloze reis, waarbij u maar aan 1 ding 
hoeft te denken: genieten.

2

UNIEKE
ERVARINGEN
We maken er elke dag een om nooit te 
vergeten. Reizen gaat niet alleen over 
waar je heen gaat, het gaat erom wat 
je doet als je daar aankomt. Daarom 
hebben we met de hand de beste 
ervaringen uitgekozen om in uw reis op 
te nemen. Bovendien hebben we altijd 
optionele ervaringen die u in uw vrije tijd 
kunt doen.

3

TRAVELEERS
GEEFT
Reizen is een geweldig cadeau, maar er zijn 
verantwoordelijkheden aan verbonden. 
Ons hele bedrijf is toegewijd aan de 
bescherming van de gemeenschappen 
die we bezoeken, de dieren in het wild 
waarmee we omgaan en de planeet die 
we allemaal delen. Omdat we maar één 
planeet krijgen, en samen kunnen we 
reizen ertoe doen.

4

VEILIG
REIZEN
En niet onbelangrijk: Traveleers is United 
Travel partner en aangesloten bij de 
ANVR, de SGR en het Calamiteitenfonds - 
dus u weet dat we in deze rare tijden aan 
alle noodzakelijke strandaarden voldoen.

5



DUIK TEGEN PUIN
ONS AFVAL HOORT NIET ONDER WATER 

www.traveleers.nl/duik-tegen-puin

de Filipijnen
 

10 april 2021 
20 november 2021

West-Australië
 

03 april 2021 
14 oktober 2021

Griekse Eilanden 
 

16 mei 2021 
19 september 2021



Travel the world

de Filipijnen 

Project - Duik tegen Puin 
Ons afval hoort niet onder water, maar meer dan acht miljoen ton 
ervan komt elk jaar de oceaan binnen en verwart en verwondt het 
leven in zee en beschadigt kritieke natuurlijke woonplaatsen.

Daarom zetten wij ons in voor een schonere zee en ruimen het 
koraalrif van de Filipijnen op tijdens een gedeelte van onze reis 
Philippines Island Hopping.

Dit doen we in de vorm van 9 scuba duiken in zes dagen. Tijdens 
onze duiken ruimen we ál het afval op dat we tegen komen. Na 
elke duik wordt het afval gesorteerd en gewogen, u kunt zo een 
aantal kilo’s puin per dag uit zee halen!

Om mee te doen met dit project hoef je geen duikbrevet (PADI) op 
zak te hebben. Je kunt deze halen op het project.

Rondreis - Eiland Hoppen
De Filipijnen zijn een groep van meer dan zevenduizend eilanden 
die allemaal iets anders te bieden hebben en tevens één van 
de beste duikbestemmingen ter wereld! De diversiteit van het 

onderwaterleven van de Filipijnen is simpelweg onvergelijkbaar.
  

Maar… denk niet dat het in de Filipijnen alleen maar om zijn 
onderwaterwereld gaat. Hier tref je ook prachtige rijstterrassen, 

watervallen en grotten.

Geniet na het project van uw ‘picture perfect’ avontuur op maat 
door kraakhelder water, spierwitte zandstranden, kalkstenen 
rotsen, indrukwekkende baaien, tientallen onbewoonde eilanden, 
werkende vulkanen en torenhoge rijstterrassen. Wandel door 
de beroemde Chocolate Hills van Bohol (niet geschikt voor 
consumptie), snorkel met clown vissen (Nemo!), schildpadden 
en  roggen, maak een boottocht door de betoverende 
ondergrondse rivier van Palawan en beleef interactie met lokale 

gemeenschappen op afgelegen eilanden.

“Wees de verandering die je in de wereld 
wilt zien.”– Mahatma Gandhi 



Travel the world

Griekse Eilanden 

Project - Duik tegen Puin 
Rondom de Griekse eilanden bevindt zich een oceaan vol met 
afval en plastic, wat fatale gevolgen heeft voor het leven in zee. 
Tijdens de reis Greek Island Hopping halen we zoveel mogelijk van 
dit afval uit zee door middel van 5 scuba duiken. 

Om mee te doen met dit project hoef je geen duikbrevet (PADI) op 
zak te hebben. Je kunt deze halen op het project.

Rondreis - Eiland Hoppen
Gaat u mee op zoek naar het Griekse eiland van uw dromen?

Deze heerlijke reis langs de Griekse eilanden trakteert je op 
eindeloze blauwe en witte huisjes, oude bezienswaardigheden, 
azuurblauwe wateren en luie zonovergoten dagen - als dit niet 
jouw beeld van het paradijs is...

Na het project is er zeker tijd om te genieten van het Griekse eiland 
leven. Begin met de historische sfeer en het stadsleven in Athene, 
voordat we de idyllische eilanden bezoeken voor wat misschien 
wel de zaligste week van je leven is. De Cycladen, bekend van witte 
huisjes met blauwe vensters, gouden stranden aan een zacht 
golvende zee en gezellige terrasjes met de klanken van de Sirtaki.

Tijdens deze prachtige reis verblijft u in fijne accommodaties en 
heeft u veel vrije tijd om te genieten van de zee, strand, zonneschijn 
en lekker eten.

Maak deel uit van een verhaal,
maak deel uit van een verandering.

Project - Strandopruiming 
Duikt u liever niet? Kies dan voor het strandopruiming project. 
We verzamelen zoveel mogelijk vuilnis van de stranden om te 
zorgen dat er niet nog meer afval in de oceaan terecht komt. 
Zodra de duikers terug komen uit de zee, helpt u met het sorteren 
van het afval. Met zijn alle ruimen we tientallen kilo’s aan puin op!



Travel the world

West-Australië 

Project - Duik tegen Puin 
De prachtige koraalriffen van Australië worden ook bedreigd 
door plastic. De oceanen drijven er vol mee en zeedieren raken 
verstrengeld in het plastic afval. Ons afval. Daarom zetten we 
ons in voor een schonere oceaan tijdens een gedeelte van onze 
reis Undiscovered Western Australia. Gedurende deze zes dagen 
maken we elke dag een duik en halen we zo veel mogelijk plastic 
en ander afval uit zee.

U zult niet alleen een geweldige ervaring opdoen als duiker, ook 
zult u deel uitmaken van de grotere beweging om de oceanen te 
beschermen en schoon te houden voor het leven in zee.

Om mee te doen met dit vrijwilligersproject hoef je geen duikbrevet 
(PADI) op zak te hebben. Je kunt deze halen op het project.

Rondreis -  Ongerept Australië
 
Tijdens deze reis krijgt u de mogelijkheid om Australië te ontdekken 
zoals maar weinig andere toeristen dat doen, ver weg van de 

massa en dicht bij de natuur.

Naast prachtige natuur ontdekken we verlaten stranden, rode 
zandwoestijnen, nationale parken en kleurrijke koraalriffen. Maak 
kennis met Australië zijn leukste dieren: de schattige quokka’s op 
Rottnest Island, zonnende kangoeroes op het strand van Lucky 
Bay, wilde dolfijnen in Bunbury, pijlstaartroggen in Hamelin Bay 
en zwem met de magische walvishaaien in Ningaloo Reef, een 

paradijs voor duikers.

We bezoeken het mooiste park in West-Australië: Karijini National 
Park met roestbruin en oranje gekleurde vlaktes, prachtige 
watervallen, steile kloven, rode termietheuvels, natuurlijke 
“water holes” en mooie vergezichten. Geniet op de mooiste witte 
zandstranden van Australië en relax in het kristalheldere water. 
Deze reis zal ongetwijfeld een schitterende indruk op u achterlaten!

“Het gaat er niet om hoeveel we geven, maar 
om hoeveel liefde we stoppen in het geven.”

- Moeder Teresa



VROUWEN EMPOWERMENT 
IN NEPAL

OOK ZIJ VERDIENEN GELIJKE KANSEN 

www.traveleers.nl/local-life-nepal

13 maart 2021 
18 september 2021 



Travel the world

Nepal 

Project - Kassensysteem 
Tijdens deze reis heeft u de keuze uit twee projecten. Gedurende 
het eerste project worden de handen uit de mouwen gestoken 
en bouwt u samen met de vrouwelijke dorpsgenoten kassen van 
bamboe en plastic, zodat zij in de winter en moesson ook groenten 
kunnen verbouwen en zo hun inkomen en onafhankelijkheid 
kunnen behouden.

Rondreis - Local Life
Het land van de Himalaya, de sherpa’s, bijzondere kloosters, cultuur 
en de nog mooiere natuur. De inwoners van Nepal maken het land 
net zo bijzonder als het landschap. De mensen hier zijn vriendelijk, 
open en nieuwsgierig.

De cultuur is misschien wel één van de meest bijzondere in Azië. 
Het land is nooit een kolonie geweest, waardoor het de tradities en 
unieke cultuur heeft kunnen behouden.

Geniet na het project van uw avontuur op maat door reusachtige 
bergen en ontmoet de kleurrijke bevolking van Nepal. Een Nepalees 
doet een gebed in een van de tempels in de Kathmandu vallei. 
Monniken vertellen met passie over hun leven in het klooster. In het 
Nationale Park Chitwan zoekt een pantserneushoorn naar voedsel, 
terwijl een krokodil ontspannen aan de oever van een rivier ligt.

Tijdens uw reis door Nepal slaapt u in karakteristieke hotels, luxe 
resorts mét uitzicht over de bergen en in lokale dorpen, zodat u 
het Nepalese leven van dichtbij kan ervaren. U maakt een lichte 
3-daagse trekking mét drager door prachtige rijstvelden, culturele 
dorpjes en natuurlijke warmwaterbaden. 

Elke hand die geeft is mooi

Project - Mensenhandel
 

Indien u kiest voor het tweede project zult u twee ochtenden op 
een interactieve en educatieve wijze studenten tussen de 15 en 18 
informeren over vrouwenhandel. Doordat vrouwen nog steeds op 
een lage trede van de sociale ladder staan is dit een van de grootste 
problemen in Nepal. Gedurende de rest van de projecttijd zult u 
renovatie werkzaamheden verrichten en activiteiten organiseren 

op een basisschool. 



DE BIG FIVE IN  
ZUID-AFRIKA

BESCHERM EN BEHOUD VAN WILDE DIEREN 

www.traveleers.nl/ultimate-wildlife-zuid-afrika

9 mei 2021
5 september 2021
14 november 2021 



Travel the world

Zuid-Afrika 

Project - Wildlife Conservatie 
Tijdens deze reis werkt u aan het wildlife conservatie project 
gevestigd in Shamwari. Dit is het toppunt van particuliere 
wildreservaten en de thuisbasis van de felbegeerde Big Five 
op een van de grootste natuurbeschermingsinitiatieven in  
Zuid-Afrika.

U ondersteunt de ecologie afdeling, dierenartsen, wildlife teams 
en APU (Anti Poaching Unit) door conserverings-, onderzoeks- en  
anti-stroperijwerk rond de Big Five te doen. Samen met 
coördinatoren gaat u op pad om elke afdeling vooruit de helpen, 
waardoor de taken en projecten dagelijks variëren.

Naast het vele werk dat we doen op het reservaat zelf, werkt u 
ook een klein aantal dagen met de jeugd in een van de lokale 
communities. Hier krijgt u inzicht in hoe het dagelijks leven in Zuid-
Afrika kan zijn wanneer je niet bevoorrecht bent, en de problemen 
waar deze mensen in hun dagelijks leven mee te maken kunnen 
hebben.

Rondreis - Garden Route 
Nadat u dagenlang uw ogen heeft uitgekeken op de Big Five is het 
tijd om heerlijk te genieten van uw avontuur door het Zuid-Afrika, 
ook wel “de wereld in één land” genoemd. Zuid-Afrika is een unieke 
mix van heden en verleden. Een ongekende rijkdom aan cultuur 
en tradities, adembenemende landschappen en heerlijke wijnen.

We nemen u mee langs de vermaarde Garden Route, een 
schilderachtig traject aan de zuidkust van het land met 
oogverblindende stranden en buitengewone natuurpracht. 
Geniet van adembenemend mooie uitzichten in nationaal 
park Tsitsikamma en het Swartberg-gebergte, bezoek het 
natuurhistorische erfgoed Featherbed Nature Reserve, verblijf 
bij de locals in Die Swartland, proef de inheemse wijnen van 
Stellenbosch en spot walvissen, dolfijnen en pelsrobben in 
Hermanus. We eindigen de reis in Kaapstad, met hoogtepunten 
als een bezoek aan de Tafelberg, Robbeneiland, kaap de Goede 
Hoop en Boulders Beach, waar duizenden pinguïns over het witte 

strand paraderen.

Kindness is like a boomerang, 
it always returns.



KIDSFESTIVAL IN 
BOSNIË EN HERZEGOVINA

ELK BLIJ GEZICHT TELT

www.traveleers.nl/green-trail-balkans

27 mei 2021 



Travel the world

Bosnië, Kroatië én Slovenië 

Project - Kidsfestival 
Tijdens deze dagen zullen we aan een geweldig vrijwilligerswerk 
project meewerken. We  reizen we naar vier verschillende steden 
om duizenden kinderen een geweldige dag te geven die al het 
hele jaar uitkijken naar onze komst. De kinderen worden door u en 
vele vrijwilligers vermaakt met workshops, dans, muziek en een 
grote eindshow.

Op een van de vijf dagen word geen festival georganiseerd, maar 
heeft u de keuze uit meerdere excursies om de geschiedenis van 
Bosnië en Herzegovina van dichterbij te ervaren. 

Rondreis - Green Trail
Deze balkan landen bieden een unieke ervaring van het nog 
onontdekte deel van de wereld, rijk historisch en cultureel erfgoed 
en verbazingwekkende landschappen.

We zien veel diverse steden en dorpen vol verhalen: van moderne 
naar minder ontwikkelde plekken. We duiken de geschiedenis 
in met een bezoek aan Srebrenica, een zwarte bladzijde in de 
Nederlandse geschiedenis.

Na het project is er ook zeker tijd om heerlijk te genieten 
van uw avontuur op maat door groen land, blauwe zee en 
Werelderfgoedlocaties. Ontmoet de lokale cultuur en mensen, 
proef zelfgemaakte authentieke gerechten en inheemse 
wijnrassen. Geniet in de ongerepte natuur, maak een privé-
boottocht langs de fenomenale eilanden van Kroatië, bezoek de 
adembenemende Plitvice Meren en het sprookjesachtige meer 
van Bled.

“De kleinste daad van vriendelijkheid is meer 
waard dan de grootste intentie.”

- Oscar Wilde



CLIËNTENVAKANTIES IN 
BOSNIË EN HERZEGOVINA

GEEF ZE EEN WEEK OM NÓÓIT TE VERGETEN 

www.traveleers.nl/groepsreis-montenegro

21 augustus 2021 



Travel the world

Bosnië en Montenegro 

Project - Clientenvakanties 
Tijdens deze dagen zullen we aan een geweldig vrijwilligerswerk 
project meewerken. We ontvangen kinderen en/of volwassenen 
met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking voor een 
vakantie rond het Jablanica meer, waar u voor hen leuke activiteiten 
zal organiseren. Deze mensen wonen in grote instellingen in Bosnië 
en Herzegovina, waar de leefomstandigheden aanzienlijk lager 
zijn dan in ons eigen land. Samen zorgt u voor een kleine break 
van de dagelijkse sleur. Zo kunt u met hun gaan zwemmen, varen 
en (Hollandse) spelletjes spelen. ’s Avonds wordt er veel plezier 
gemaakt, gedanst en gezongen, wat zorgt voor veel gelach en 
een leuke sfeer.

Rondreis - Juweeltjes
Op zoek naar een echt uniek avontuur? Montenegro is misschien 
wel de plek waar u naar op zoek bent. Van natuurlijk groen tot 
adrenaline-opwekkende avonturen, Montenegro is een klein 
juweeltje vol echte once-in-a-lifetime kappertjes.

We nemen u mee voor een verrassend avontuur door de ‘nieuwe 
landen’ op de Balkan. Naast een bezoek aan historische plaatsen 
als Sarajevo, Lukomir, Kotor en Cetinje is er tijdens de reis aandacht 
voor de prachtige natuur. Begroeide bergen, indrukwekkende 
canyons, mooie stranden, meren en baaien.

De hartverwarmende gastvrijheid, het heerlijke eten en het 
contact met de lokale bevolking maken het bezoek aan deze regio 
helemaal af. 

“Wat als je de wereld zou kunnen veranderen
door simpelweg de manier waarop je reist

te veranderen?”



ZEEHONDEN REVALIDATIE

ZORG VOOR EEN SPOEDIGE VRIJLATING 

www.traveleers.nl/ontdek-eigen-land



Nederland 

Project - Zeehondencentrum 
Het Zeehondencentrum in Pieterburen vangen iedere zeehond in 
nood op en deze wordt weer vrijgelaten na herstel. Voor de vrijlating 
doorloopt een zeehond in de opvang drie fases. Tijdens uw dag 
in het centrum zult u onder begeleiding van een verpleegkundige 
deze verschillende fases van dichtbij meemaken en meewerken 
aan het herstel van de zeehonden.

Eenmaal terug in het zeewater zullen de zeehonden en vele 
andere levende wezens de grote gevolgen van plastic in de zee 
merken. Steeds vaker komt het voor dat zeehonden verstrikt raken 
in visnetten en in de opvang terecht komen. Daarom zetten wij ons 
in voor een plasticvrije zee en werkt u op de tweede dag mee aan 
een strandopruiming in de havenmond en de visserijhaven van 
Lauwersoog onder begeleiding van het Zeehondencentrum. 

Rondreis - Eigen Land
“Het buitenland heeft zo veel mooie landschappen!” klopt zeker 
wanneer iemand in het buitenland spreekt over ons landje! Tijdens 
deze rondreis kunt u in eigen land op ontdekkingstocht, want ook 

in Nederland zijn sprookjesachtige landschappen te vinden.
  

Zo leidt deze reis u door kleurrijke natuur en Nederlandse historie. 
Kom tot rust in de verschillende natuurgebieden van De Veluwe 
en ga op zoek naar de Nederlandse big five. Ontdek het Hollandse 
Venetië genaamd Giethoorn per fluisterboot en laat u verwelkomen 

in het jaar 1742 in de Vesting Bourtange.

“Er kan geen groter geschenk zijn dan het 
geven van tijd en energie om anderen te 
helpen zonder iets terug te verwachten.” 

- Nelson Mandela

Travel the world



www.traveleers.nl
(+ 31) 6 40761024  

info@traveleers.nl


