Interieur

TEKST LESLIE VAN HECKE
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HAAL DE WERELD IN HUIS
‘Do it yourself, do it together and do it now’
Volgens trendwatcher Nathalie Bekx is 2010 een jaar van lekker thuisblijven, vrienden
uitnodigen en feestjes geven zonder daarom te beknibbelen op het budget. Sommige dingen
willen we nog steeds en wel nu onmiddellijk. Zo houdt ook de reislust hardnekkig stand.
Karaat zocht in een combinatie van deze trends twee initiatieven die de volgende jaren
zullen scoren en kwam terecht in magnifieke woningen en zeer inspirerende interieurs.

Zakendoen op maat:
het reizende reisbureau

Véronique Ghyselen
is een reizende reisagente.
Met Travel Experts kan
ze een grotere flexibiliteit
aanbieden.
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TRAVEL EXPERTS
Véronique Ghyselen werkt al zeventien jaar in de reissector,
eerst als medewerker in een reisbureau, dan als kantoorverantwoordelijke en nog later als reisconsulente. Vorig jaar
koos Véronique voor een nieuwe wending in haar carrière:
“Ik heb er altijd van gedroomd om op zelfstandige basis en
van thuis uit te kunnen werken. Zo kwam ik terecht bij Travel Experts. Deze reisorganisatie heeft reisagenten over
heel België die mensen thuis adviseren over reisbestemmingen en vakanties. Het concept is ontstaan in de Verenigde
Staten en deed zijn intrede in Europa via Engeland en Nederland. In België is de formule van het reizende reisbureau
vrij nieuw. Ik ben voorlopig als enige verantwoordelijk voor
regio West-Vlaanderen.”

Hilde is aan het huis
gekluisterd nu er
kleinkinderen zijn,
maar dat vindt ze
niet erg. Ze is een
echte huismus.

Travel Experts is niet gebonden aan één touroperator, waardoor de
reisagenten een zeer divers en onafhankelijk reisaanbod kunnen voorstellen. “Doordat ik geen vaste kantooruren heb, kan ik werk en gezin
beter combineren. Mijn klanten zijn particulieren, maar ook zelfstandigen die overdag of op zaterdag niet vrij zijn om een reisbureau te
bezoeken. Bij hen ga ik ’s avonds langs. Meestal heb ik één gesprek
waarin ik pols naar de reisgewoontes, droombestemmingen en specifieke wensen. Nadien verloopt de communicatie vooral via e-mail of
telefoon. De klanten appreciëren die individuele aanpak. Er is een
open, sympathieke band met hun persoonlijke reisagent. Ik ben hun
enige contactpersoon en altijd telefonisch bereikbaar. Zo kan ik vragen
efficiënt beantwoorden of bij eventuele problemen op reis onmiddellijk
ingrijpen.” www.travel-experts.be
Jan Lefere en zijn echtgenote Hilde Desimpelaere zijn verknocht aan
hun woning in het centrum van Roeselare. In 1975 viel hun oog op het
oude herenhuis. Het was liefde op het eerste gezicht. Jan: “Het is altijd
onze bedoeling geweest om het huis in zijn oorspronkelijke staat te
herstellen. Ons werk is nog steeds niet af. Momenteel richten we een
gezellige leefruimte in op de bovenverdieping. Ook de zoektocht naar
de vele snuisterijen voor het huis is een werk van lange adem, maar
Hilde houdt ervan om antiekmarktjes af te schuimen op zoek naar
kleine en grote schatten.” Hilde: “Een interieur mag niet statisch zijn. Ik
verplaats wel eens hebbedingetjes of zelfs meubels als ik daar zin in
heb. Ik hou van een open huis waar iedereen welkom is. Nu ik sinds
enkele jaren voor de kleinkinderen zorg, ben ik aan het huis gekluisterd,
maar ik vind dat absoluut niet erg. Ik ben een huismus.”
Jan: “Over enkele jaartjes verhuizen wij wellicht naar een appartement,
maar we krijgen het niet over ons hart om onze woning te verkopen.
We laten het, mét de volledige inboedel, over aan één van onze kinderen.” Jan en Hilde reizen graag en gaan al vele jaren samen met een
hele groep vrienden op vakantie. Jan: “We doen een beroep op Véronique omdat zij onze reizen volledig volgens onze smaak, reisstijl en
budget samenstelt.
Er is een veel grotere flexibiliteit dan in een reisbureau, dat toch
vooral standaardpakketten verkoopt. Dit jaar doen we een rondreis
door Slovenië, Kroatië en Noord-Italië. Véronique stelt het volledige
programma samen, inclusief vliegtickets, budgetvriendelijk verblijf, activiteitenprogramma op maat van onze interesses en al wat oudere
benen (lacht), reservatie van gids waar nodig, enzovoort. Meer à la
carte kan het niet zijn.”
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