
S amen met mijn man Don heb ik al heel wat van de wereld 
gezien. In 2008 gingen we met een Land Rover Defender 110 
op wereldreis en bleven drie jaar weg. Toen ik in verwachting 

was van ons eerste kindje kregen we vaak de reactie: ‘Nou, dan 
houdt het nu wel op, hè, dat reizen?’ Grappig, want zo dacht ik er 
niet over. Sterker nog, er staat weer een wereldreis op de planning. 
Deze keer in een brandweerwagen, die we ombouwen tot een 4x4 
expeditietruck. Natuurlijk gaan onze kinderen Skye (4) en Jace (1,5) 
gewoon mee.
 Hoewel we dit keer een heel andere route rijden, zouden we 
zeker bepaalde delen van de vorige trip weer willen doen, nu 
met de kids. Een dikke aanrader is een roadtrip door Zuid-Afrika.  
Begin je route vlak bij Kaapstad, waar een van de mooiste 
autoroutes ter wereld ligt: de Chapman’s Peak Drive. Deze 
slingerende, negen kilometer lange weg voert pal langs de 
Atlantische Oceaan, met waanzinnig uitzichten over kliffen en 
bergen. Je kunt onderweg stoppen om het landschap in alle rust in 
je op te nemen en met je kids te picknicken. 
 Verder zijn er in de provincie West-Kaap zo veel gave plekken 
waar je dieren kunt spotten. Natuurlijk moet je naar Boulders Beach 
rijden, waar je oog in oog komt met schattige pinguïns. Wij kozen 
ervoor om naar het strand ernaast te gaan zodat je geen entree 
hoeft te betalen. Er komen hier beduidend minder pinguïns,  
maar het is ook een stuk relaxter en dus ideaal met kinderen.  
En kunnen je kids niet genoeg krijgen van dieren? Neem dan ook 
Hermanus op in je route. Dit kustplaatsje is een van de beste 
plekken om walvissen te spotten. Je kunt ze hier vanaf het strand 
spotten terwijl je kinderen heerlijk spelen in het zand.
travelguppies.nl

DOEN Slow travel: maak vooral niet te veel plannen en reis lekker in 
het tempo van je kinderen. Zo blijft het leuk voor iedereen.
ETEN Probeer een bepaalde structuur te houden, ook al ben je veel 
on the road. Eet altijd rond hetzelfde tijdstip.
SLAPEN Neem een paar spulletjes (niet teveel) van thuis mee zodat 
je overal een veilige plek voor je kinderen kunt creëren.
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