
Energie om je werk goed en zinvol te doen kan je putten door een 

gezonde ontspannen levensstijl naast het werk. Heb je thuis geen 

problemen dan kan je er op het werk ook beter tegenaan gaan. In tal 

van hobby's leer je vaardigheden en waarden die op het werk van pas 

komen. 

Op vakantie gaan via huisruil biedt echter een heleboel voordelen 

t.o.v. een individuele hobby. Op huisruil gaan is immers iets anders dan 

gewoon op vakantie gaan. 

Je vat thuis als een hecht team de voorbereiding aan zowel voor als na 

de reis. Zowel vooraf als achteraf (in de ruilwoning) moet er immers 

gekuist, opgerommeld, hersteld en voorbereid worden. Vooraleer wij 

vertrekken wordt er een lijst gemaakt van uit te voeren klussen en 

iedere deelnemer van het gezin kiest daaruit taken naar best 

vermogen. De teamgeest die hierdoor ontstaat bevordert de sterkte 

van het gezin. 

Samen vertrek je daarna in een perfect voorbereid huis en geniet in de 

ruilwoning van de inspanningen die de ruilpartner ook voor jou gedaan 
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heeft. We verwelkomen de huisruilpartner ook alsof het onze beste 

vrienden of familie zijn met een mooi gedekte tafel en goed gevuld 

menu.

Door in elkaars huis te wonen groeit wederzijds respect voor elkaars 

inspanningen, geloofsovertuiging, leefwijze, cultuur. Bovendien 

ontstaat een gevoel van delen wat nu zozeer in de mode is met “likes”  

en “share” op internet al gaat dit heel wat verder door zelf al de eigen 

bezittingen (tijdelijk) los te laten en te gaan voor de essentie. Door dit 

loslaten wordt je rijker en wordt je waardenpatroon een stuk 

aangepast.

Zoals je zelf ter plaatse kan vaststellen zijn er ook in elk huis of gezin 

problemen of probleempjes. Maar de huisruilpartner, zijn vrienden, 

familieleden of buren, die op reis ook jouw buren zijn, staan immers 

altijd klaar om je voort te helpen zonder facturen of gezeur en altijd 

beter dan dat je verwacht. En voor hulp bel je toch gewoon naar je 

eigen thuis! 

Deze manier van reizen leert je heel veel relativeren en inzien dat het 

bij ons helemaal niet zo slecht is. Het blijkt immers dat we op materieel 

vlak hier in een uiterst overvloedige samenleving wonen. De 

waardering van onze trein bijvoorbeeld die altijd netjes is en zo goed op 

tijd.. kan zo’n deugd doen achteraf.

Al de genoemde zaken geven zin en energie aan een kwaliteitsvol leven 

en zorgen ervoor dat als je terug komt je batterijen volledig zijn 

opgeladen. 

In de sessie worden er ook praktische tips gegeven en uitgelegd hoe je 

lid kan worden van ernstige huisruilorganisaties zoals 

www.intervac.com , www.homelink.com en www.huizenruil.com.
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Je hebt iets buiten je werk om naar uit te kijken

Geen “inhaalreizen” als gepensioneerde maar reizen NU
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Hotels zijn niet nodig

Minder gebouwen in mooie streken

Geen nood aan speciale structuur voor toeristen
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Het gezin heeft een gezamenlijk project

Iedereen moet samenwerken voor het vertrek

Samen terug orde scheppen in de woning van een ander

De auto wassen van de ander

Samen telkens in een nieuw milieu
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Je leert allerlei zaken thuis die je op het werk ook goed van pas komen

Niet uitkijken naar pensioen maar nu doen !

Beter plannen thuis

Beter onderhouden

Talenkennis

Iedere huisruiler heeft internet dus jij ook

Je kan ook online zijn op je vakantie

Je hoeft niet te melden dat je afwezig bent
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Respect voor de levenswijze van de ander

Onderhouden van iemand anders zijn spullen alsof het jouw eigen waren

Respect voor andere geloofsovertuigingen
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In het begin .. De landen rondom ons

Later Europa..

En nu de rest van de wereld

9



• Bij de ander is ook niet alles perfect

• In elk huis zijn er dingen stuk

• Elk huis heeft zijn rommelhoekje

• Net als de woning zijn er ook andere kleinigheden die blijkbaar nie 

topgelost geraken
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Onvoorwaardelijk vertrouwen geven aan mensen die je nog nooit ontmoet 

hebt

Respect opbrengen voor andere culturen

Het eten klaar maken voor ze komen 

De tafel mooi voor ze dekken

Zorgen dat er voesel genoeg is in de frigo

Alle handleidingen klaarleggen

Met vrienden afspraken maken
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Schrijf je in bij een huisruilorganisatie

Kies een duidelijk reisdoel

Wacht niet af tot je een aanvraag krijgt en stuur vele aanvragen ook naar 

mensen die niet België als voorkeur opgeven

Je hoef niet op alles ja te antwoorden

Je kan meer dan één keer per jaar op reis gaan

Maak een website van je woning
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Vooraf de omgeving verkennen
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Prijsvergelijkers

Goedkope vliegmaatschappijen

Ryanair

Wizzair
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