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De stand van zaken 

 
 Wijziging in de samenstelling van het bestuur van RVAJ. Annelies van 

Ginkel verlaat RVAJ na zeven jaar. 
 Jolanda Donkers komt de RVAJ-gelederen versterken. 
 De reis naar Botswana is een groot succes geweest. Tijdens de reünie 

halen de deelnemers herinneringen op. 
 Op 11 maart 2020 vertrekt onze rondreis door Chili: van Santiago naar 

Patagonië, Puerto Varas en Atacama.  
 Op 5 november vertrekt onze reis naar Vietnam en Cambodja.  

 Samenwerking met Vrouwen van Nu. Na een evaluatie van de prettige 
samenwerking in de afgelopen drie jaar, hebben we afgesproken dat wij 
een samenwerkende partner worden.  

 
-~-~-~- 

 
Bestuurswisseling 
 

Op vrijdag 24 januari hebben we tijdens een reünie afscheid genomen van onze 
voorzitter Annelies van Ginkel. Jarenlang was zij het gezicht van eerst de WIR en 

daarna RVAJ. Wij zullen haar node missen. Mieke Etman neemt de 
voorzittershamer over van Annelies, Carla Ruiter neemt het secretariaat over van 
Mieke en Angeline Beukema blijft penningmeester. Jolanda Donkers komt erbij 

als algemeen lid. 
 

-~-~-~- 
 
Afscheidswoord Annelies van Ginkel 

Op de reünie van Botswana heb ik afscheid 
genomen van RVAJ en het voorzitterschap 

van RVAJ overgedragen aan Mieke Etman.  
Ik heb in die zeven jaren het werk, eerst bij 
de WIR (Werkgroep Internationale Reizen 

Vrouwen van Nu) en later bij RVAJ met heel 
veel plezier heb gedaan. Natuurlijk waren er 

wel eens problemen, maar die hebben we zo 
goed mogelijk opgelost. Op de oprichting van 
de stichting RVAJ ben ik echt trots. Dat heb ik 

natuurlijk niet alleen gedaan, maar als een 
team met elkaar. Ik kijk dan ook terug op een hele fijne samenwerking met de 

andere RVAJ-leden. Die contacten en het samen bezig zijn, zal ik echt missen.  
Ook de contacten met jullie, de deelnemers zal ik missen. Behalve de reizen heb 
ik juist de omgang met de deelnemers het allermooiste gevonden. Iedereen op 

onze leeftijd heeft zijn verhaal. Heel bijzonder hoe mensen vaak omgaan met de 
dingen van het leven. 

Ik kijk echt terug op een geweldige tijd. En dat is groot voorrecht. Hartelijk dank! 
Ik wens jullie nog vele mooie reizen met RVAJ toe. Wie weet ontmoet ik jullie 

weer op een reis als deelnemer. 
-~-~-~- 
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Jolanda Donkers stelt zich voor 
 

Mijn naam is Jolanda Donkers ( 1961) en ik woon in 
Chaam.  
Sinds 1998 ben ik lid van de Katholieke Vrouwen 

Organisatie K.V.O. In januari 2015 is deze 
organisatie gefuseerd met Vrouwen van Nu. 

Als mentor en oud-bestuurslid van de K.V.O heb ik 
mijn bijdrage geleverd om deze reorganisatie/fusie 
van K.V.O. naar Vrouwen van Nu te voltooien. 

Vandaar dus dat ik het magazine Vrouwen van Nu 
ontvang en daarin de vacature van reisbegeleider 

voor RVAJ zag. 
Deze vacature kwam op het juiste moment. Ik zit 

momenteel  in “rustig vaarwater” en heb alle tijd. 

Ik heb meteen gesolliciteerd, omdat dit werk mij in het bijzonder aanspreekt. 
Ook vanwege mijn achtergrond: ik heb in het verleden beroepsmatig met diverse 

groepen gewerkt. Van jong tot oud. Door een van de activiteiten in dit werk ben 
ik in Italië terecht gekomen en heb daar ook een tijdje gewoond. 

Daarnaast is een van mijn hobby’s reizen. Samen met mijn man heb ik al diverse 
reizen, zowel  binnen als buiten Europa, gemaakt van backpacken tot 
georganiseerde reizen.  

Andere hobby’s zijn fietsen, mountainbiken, skiën en wandelen. Ik ben een 
aantal keren met een VMBO-school mee geweest om jongeren te begeleiden 

tijdens het skiën. 
Belangrijke aspecten tijdens het reizen zijn voor mij plezier, avontuur, cultuur en 
vooral gezelligheid en ik zal er zorg voor dragen dat u deze aspecten ook ervaart 

tijdens de reizen die ik met u in de toekomst ga maken. 
Met vriendelijke groet, 

Jolanda Donkers 
 

-~-~-~- 

 
 

Reünie van de rondreis door Botswana  
oktober/november 2019 

 

Op 24 januari zijn de deelnemers aan de rondreis 
door Botswana bij elkaar gekomen in Nijkerk om na 

te praten over deze fantastische reis en fotoalbums 
van elkaar te bewonderen, een foto-dvd te bekijken 
plus een verslag – die daarna allebei mee naar huis 

gingen. Bij de koffie werd een taart aangesneden met 
daarop een mooie eigen foto van een groep olifanten. 

Ook het springbok-drankje werd niet vergeten. En bij de lunch kregen we 
pompoensoep, zoals we die vaak in Afrika aten.  
Aan het eind van de reünie heeft Annelies afscheid genomen van RVAJ. Wij zijn 

heel blij met alles wat ze de afgelopen jaren voor ons gedaan heeft. 
 

 

-~-~-~- 
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14-daagse rondreis door Botswana 
met grensstreek Namibië en Zimbabwe 

van 26 oktober tot 8 november 2019 

 
Deze rondreis was een groot succes. Tijdens de 

safari’s hebben de wilde dieren zich vaak van 
vrij dichtbij laten zien. Voor ons gevoel soms 
iets te dichtbij. Als je ’s nachts in een klein 

tentje ligt en je hoort de hele tijd olifanten 
langs stampen, krijg je het best wel een beetje 

benauwd. Parken zonder omheining, gidsen 
zonder wapens en dieren gaan voor; Botswana 
is echt anders. (nu geen nieuwe alinea)Het is 

zelfs gelukt om binnen 24 uur de Big Five te 
spotten. 

Zoals bekend heeft dit deel van Afrika ernstig te lijden onder de droogte, maarop 
1 november begint het regenseizoen en dat is precies de enige dag waarop we 

regen hebben gehad. 
Tussen al die dieren door was er ook nog tijd voor een ontmoeting met de San 
(bosjesmannen), bezoek aan twee projecten en een rondleiding door een 

traditioneel dorp (drie generaties op een plek) waar er nog heel veel van zijn. 
Als klap op de vuurpijl eindigden wij deze reis bij de Victoria Watervallen; zo 

indrukwekkend, niet alleen de het water maar vooral ook de diepe kloven. 
-~-~-~- 

 

7 februari voorlichtingsbijeenkomst 
11 maart 2020 naar Chili  

De deelnemers aan deze reis zijn uitgenodigd 
voor de voorlichtingsbijeenkomst op 7 februari. 
Een tweekoppig team van TUI zal een 

presentatie geven van de reis en vragen van 
deelnemers beantwoorden. Het is ook een goed 

moment om kennis te maken met elkaar. 
We vertrekken op 11 maart 2020 voor een reis 
van 16 dagen met als reisleider Gertso Weber, 

bij veel deelnemers welbekend. We gaan 
excursies maken vanuit Santiago in het midden, 

Puerto Natales in Patagonië, Puerto Varas op de grens met Patagonië, en 
Atacama in het noorden. Zo maken wij excursies naar Valparaíso, het nationaal 
park Torres del Paine, het eiland Chiloé en de Atacama woestijn. Als project 

hebben wij de Arpilleristas de Lo Hermida gekozen, een vrouwengroep die in 
1974 is gestart in een tijd van politiek repressie en economische malaise en die 

door middel van quilts uiting geeft aan hun hoop op een betere toekomst. De 
vrouwen gaan ons vertellen over hun geschiedenis en zij geven ook een 
workshop. 

Het dagprogramma staat op onze website. 
 

-~-~-~- 
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18-daagse rondreis door 

Vietnam & Cambodja 
vertrek 5 november 2020 

 
Deze reis brengt ons van noord- naar zuid-
Vietnam met als afsluiting een bezoek aan 

Cambodja. 
Allerlei verschillende transportmiddelen staan 

tot onze beschikking: cyclo (een soort riksja), 
boot, fiets, bus en ook een aantal keer het 
vliegtuig. We maken kennis met de rijke 

cultuur van Vietnam en Cambodja, het 
heerlijke eten en de aardige mensen. In 

november is de regentijd al goeddeels achter 
de rug, in het noorden zal het wat koeler zijn dan in het zuiden. We hebben een 
aantal interessante excursies met ontmoetingen, een workshop en we bezoeken 

een aantal goede doelen. 
We vliegen met Cathay airlines en FOX verre reizen is onze touroperator.  

Op onze website vind je het dagprogramma en de flyer.    
 

-~-~-~- 
 

Samenwerking met Vrouwen van Nu 

 
De samenwerking met Vrouwen van Nu is sinds eind 2019 omgezet in een 

samenwerkend partnerschap. Dit houdt in dat wij op de home page van Vrouwen 
van Nu te vinden zijn onder het kopje Samenwerking in de linkerkolom. Onze 
reizen zijn ook te vinden bij het kopje Aanbod in de linkerkolom. 

Bij onze tekst staat nu vermeld dat wij verre reizen aanbieden en dat de 
provinciale reiscommissies reizen aanbieden binnen Europa. Bij het reisaanbod 

van de provincies staat vermeld dat je voor verre reizen buiten Europa bij RVAJ 
moet zijn. 
 

-~-~-~- 
 

Vacature 
 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste organisator. 

In januari 2021 vertrekt een van de vier leden, omdat haar termijn erop zit. 
Ben jij enthousiast en gedreven om voor groepen vrouwen verre reizen te helpen 

organiseren en een keer per jaar te begeleiden? Kun je goed omgaan met 
mensen, en minstens zo goed met de computer? Spreek je goed Engels? Stuur 
dan je cv naar info@rvaj.nl vóór 15 april 2020. 

Meer informatie is te vinden op onze website www.rvaj.nl  
Voor inlichtingen kun je bellen naar Mieke Etman 06-19676522. 

 
-~-~-~- 

  

http://www.rvaj.nl/
http://www.rvaj.nl/
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Privacy ontvangers nieuwsbrieven 

 
Je naam en mailadres worden bewaard zolang je de nieuwsbrief wilt blijven 
ontvangen. 

Je mailadres en naam worden zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier 
weken, verwijderd wanneer je een e-mail stuurt naar info@rvaj.nl dat je de 

nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen. 
 

-~-~-~- 

 
Tips voor downloaden documenten van website 

 
Als je op de website op een “knop” klikt waar een document onder zit – zoals 
bijvoorbeeld dagprogramma of reisvoorwaarden, dan krijg je dat te zien. Alleen 

heeft het document een heel lang getal als “naam” gekregen. Als je dan met de 
cursor in dat document gaat staan, op de rechter muisknop klikt en op “Pagina 

opslaan als” dan kun je het een naam geven die herkenbaar is voor jezelf. 
Gebruik je een iPad, dan kun je het document opslaan bij je iBooks.  

 
-~-~-~- 

 

 
Onze Facebookpagina is gewijzigd 

 
Wij hebben onze zakelijke pagina op Facebook opgeheven en zijn overgestapt op 
een persoonlijke pagina voor RVAJ. Het voordeel hiervan is dat je “vriend” kunt 

worden en kunt volgen. Een nadeel hiervan is dat wij onze naam niet in 
hoofdletters kunnen weergeven. Dit is nu onze pagina geworden. 

 
 

-~-~-~- 

 
 

 
januari 2020 
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