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Digitale nieuwsbrief RVAJ, jaargang 2, nr. 2 

 
Mededeling over RVAJ 

 
Helaas moet Marianne Meekers, onze 
penningmeester, om gezondheidsredenen voorlopig 

haar werk voor RVAJ neerleggen. Het laat zich 
aanzien dat het een behoorlijk lange periode zal 

duren. 
Daarom hebben we enkele maatregelen moeten 
nemen om de stichting RVAJ goed te laten 

functioneren. 
Angeline Beukema toe Water wordt penningmeester. 
Angeline is nu ook de contactpersoon van de reis naar 

Suriname. 
Carla Ruiter zou per 1 januari 2019 zitting nemen in RVAJ. Zij is bereid gevonden 

om al per 1 september 2018 te beginnen. We kunnen dus al gauw weer met vier 
personen het werk voortzetten. In de volgende nieuwsbrief zal Carla zich aan u 
voorstellen. 

Het hoeft geen betoog, dat de medebestuursleden van Marianne ook erg van slag 
zijn en met haar meeleven. Wij hopen van harte dat Marianne te zijner tijd weer 
actief kan gaan deelnemen in de stichting RVAJ.  

 
-~-~-~- 

 
Rondreis door Suriname 
van 9 – 24 oktober 2018 (reis 1) 

en van 30 oktober – 9 november 2018 (reis 2) 
 

Voor deze reis waren op de sluitingsdatum 

precies voldoende deelnemers en mensen 
op de wachtlijst om twee reizen te kunnen 

organiseren.  
Deze reis is exclusief samengesteld voor 
RVAJ door TUI Groepsreizen op Maat. 

 
Onderweg maken wij kennis met het 
koloniale verleden (in de omgeving) van 

Paramaribo met langs de oever van de 
rivier gelegen plantages, met de 

geschiedenis van de Creoolse vrouw tijdens en na de slavernij en met de 
Saramacca indianen. Wij bezoeken de Jodensavanne, een transmigratie-dorp en 
het dorp New Lombe waar men nog voor een groot deel op traditionele 

Afrikaanse wijze leeft. Ook het genieten van de natuur – exotische vogels, 
doodshoofdaapjes, kapucijnapen, sapakara’s, dolfijnen en kaaimannen - komt 
volop aan bod. Wij verplaatsen ons via rivieren per korjaal en bezoeken het 

regenwoud. Van de lokale bevolking leren wij manden en waaiers vlechten en 
koken met de groenten uit hun tuin. Kortom, een afwisselend programma waar 

natuur, cultuur en historie elkaar goed aanvullen. 
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Voor een uitgebreide reisbeschrijving zie het dagprogramma op onze site. De 

prijs van deze 16-daagse reis is 3.420 euro; de toeslag voor een 1pk is 450 euro. 
 

Heeft u alsnog zin om mee te gaan? Dat 
kan, maar het is uiteraard afhankelijk van 
beschikbare vliegtuigstoelen en van 

beschikbaarheid van de accommodaties. 
Informeer hier naar bij  
Angeline Beukema toe Water: 

angeline.rvaj@gmail.com 
tel. 0653 937335 

 
 
 

 
-~-~-~- 

 

 
. 16-DAAGSE RONDREIS DOOR ARMENIË EN GEORGIË 

24 APRIL T/M 9 MEI 2019 
 
 

Deze 16-daagse reis door Armenië 
en Georgië is exclusief 
samengesteld voor RVAJ door 

Sovjet Reizen. Deze groepsreis laat 
je kennismaken met het beste van 

beide landen. Je leert tijdens deze 
indrukwekkende groepsreis de vrij 
onbekende voormalige 

Sovjetrepublieken Armenië en 
Georgië kennen. Beide landen 
hebben een eeuwenoude 

geschiedenis, interessante steden, 
kloosters, musea en een zeer  

 
Klooster van Khor Virap & de Ararat 

 
afwisselende natuur. Er is ruimte in het programma om de gastvrije bevolking te 

ontmoeten. Je leert tijdens deze reis door Armenië en Georgië de cultuur kennen 
en je kunt genieten van de ongerepte natuur. 
 

We wisselen stadswandelingen, onder andere 
door Jerevan en Tbilisi, af met bezoeken aan 
kerken en kloosters. We lunchen een paar 

keer bij de lokale bevolking en ook een keer 
bij een wijnhuis. We doen mee met een 

kookworkshop en een workshop sieraden 
maken. 
 

 

Kloostercomplex Sevanavank   
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De Nederlandstalige reisleiding is gespecialiseerd in reizen naar deze landen en 
kan ons er alles over vertellen.               

 
We brengen ook een bezoek aan het 
UNESCO Werelderfgoed van Tatev. Om 

hier te komen nemen we een rit met de 
langste kabelbaan ter wereld. De 
constructie van 5,7 km lang overspant 

een spectaculaire kloof en brengt ons 
naar het Tatev klooster uit de tiende 

eeuw. Een klooster “op de rand van de 
leegte”. 

 

 
Kazbeghi, Georgië  

 
De richtprijs voor deze reis is € 2.580 op basis van vol pension en verblijf in een 

tweepersoonskamer. 
Info en opgave bij Mieke Etman, 06-19676522, mieke.rvaj@outlook.com 
Meer informatie zoals het dagprogramma vind je op onze website 

https://rvajreizen.wixsite.com/reizenmetvrouwenrvaj 
 

-~-~-~- 
 
 

Impressie reis naar Midden- en Oost-Java en Bali (9 t/m 25 april 2018) 
 

Deze reis begonnen we met de 

zonsopgang vanaf de 
wereldberoemde Borobudur. 

’s Middags een batik workshop en ’s 
avonds een dansvoorstelling. 
Kortom we waren al gauw echt in 

Jogjakarta op Java. De volgende dag 
kwamen we nog meer in de sfeer 
toen we door de kampongs fietsten 

aan de voet van de vulkaan Merapi 
naar de Prambanan. In het Kraton, 

paleis van de sultan, werden we 
rondgeleid door zijn kleindochter, dus 
een echte prinses. Zij gaf ons met veel humor een kijkje in het leven van de 

familie. 
De Sultan heeft geen mannelijke opvolger. Zal er een vrouw sultan worden? 
Wij hopen het met haar en blijven het volgen. 

De volgende dagen gingen we met trein en bus naar Oost-Java. 
Prachtige rijstvelden omzoomd door palmbomen trokken aan ons voorbij. 

Het vulkaanlandschap met de Bromo was indrukwekkend. Onze reis in Java 
eindigde met een bezoek aan een mooie plantage. Daar liepen we door de 
rijstvelden en zagen rubberbomen, cacaobomen, vele specerijen en bloemen. 

mailto:mieke.rvaj@outlook.com
https://rvajreizen.wixsite.com/reizenmetvrouwenrvaj
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Met de boot gingen we naar Bali. Wat een andere sfeer. Het hindoeïsme met zijn 

vele tempeltjes, offerandes en kleurrijke aankleding is hier heel bepalend en 
merkbaar in het dagelijkse leven. Heel bijzonder was het dat we een ceremonie  

konden bijwonen in de Goa Lawah tempel. Op Bali hebben we ook onze projecten 
de Stepping Stones Bali en een schooltje bezocht. Een belevenis was het 
dolfijnen spotten ’s morgens in de vroegte, maar ook de Balinese dag. Hier zagen 

we offerandes maken, konden helpen met koken, maar konden ook ploegen met 
de karbouw en zelf rijstplantjes poten.  
We zullen ook nooit de leuke koffieplekjes vergeten met de lekkere “koekjes”.  

Mede door Yana en Desak onze twee 
vrouwelijke gidsen, die ons heel veel 

wisten te vertellen over leven op Java en 
respectievelijk Bali is het een mooie en 
bijzondere reis geworden. 

Ons afscheidsdiner was op het strand van 
Bali, waar we met onze voeten in het zand 
genoten van een mooie zonsondergang. 

 
 

-~-~-~- 
 
 

Privacy verklaring Stichting RVAJ 
 
Stichting RVAJ hecht veel waarde aan de bescherming van uw 

persoonsgegevens.  
RVAJ doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig 

om met persoonsgegevens. 
RVAJ houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

  
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:  

 Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel 

waarvoor deze zijn verstrekt;  
 Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens 

welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze worden 
verwerkt;  

 Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor 

de verwerking van uw persoonsgegevens;  
 Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is 

voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt. 

 
Praktijk 

 
In de praktijk komt het er op neer dat RVAJ uw gegevens alleen doorgeeft aan 
de touroperator met wie de betreffende reis wordt georganiseerd. 

U geeft hiervoor toestemming op het aanmeldingsformulier. 
 
Op de deelnemerslijst van een reis wordt alleen uw naam en woonplaats 

vermeld. Indien gevraagd, zullen wij uw e-mail adres doorgeven aan een mede-
deelnemer aan de reis, zodat zij contact met u kan opnemen. 
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Toegang tot uw gegevens is uitsluitend voorbehouden aan de bestuursleden van 

RVAJ. 
 

Ontvangers nieuwsbrieven 
 
Uw naam en mailadres worden bewaard zolang u de nieuwsbrief wilt blijven 

ontvangen. 
 
Uw mailadres en naam worden zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 

weken, verwijderd wanneer u aangeeft dat u de nieuwsbrief niet langer meer 
wenst te ontvangen. 

 
-~-~-~- 

 

Tips voor downloaden documenten van website 
 
Omdat wij gebruik maken van een gratis website, werkt het downloaden van 

documenten iets anders dan je gewend bent. 
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.  
 

 
juli 2018 
 


