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De stand van zaken 

 
 Marianne Meekers had om gezondheidsredenen haar taken in het bestuur 

van RVAJ een tijdje neergelegd en heeft nu besloten deze taken niet meer 
op te pakken. Het gaat inmiddels goed met haar gezondheid.  

 De reis naar Botswana is na de nodige hindernissen helemaal rond. Een 

korte uitleg staat hieronder. 
 Op 11 maart 2020 vertrekt onze rondreis door Chili: van Santiago naar 

Patagonië, Puerto Varas en Atacama. Voor de late najaarsreis zijn we aan 
het kijken naar Vietnam/Cambodja als bestemming. Daar kunnen we nog 
niet meer over mededelen. 

 Onze website heeft nu een eigen domeinnaam: www.rvaj.nl 
 De bestuursleden hebben ook een vereenvoudigd e-mailadres: 

annelies@rvaj.nl 
mieke@rvaj.nl 
angeline@rvaj.nl 

carla@rvaj.nl 
En voor het secretariaat of voor algemene informatie: info@rvaj.nl  

-~-~-~- 
 

REÜNIE VAN DE TWEE RONDREIZEN DOOR ARMENIË EN GEORGIË 

IN APRIL/MEI 2019 
Op zaterdag 20 juli hebben we een reünie 

gehouden voor de deelnemers aan deze 
reizen. Tijdens deze goed bezochte reünie 

hebben we afscheid genomen van Marianne 
Meekers die jarenlang veel werk heeft 
verricht voor de verre reizen. Eerst in de 

WIR en later als penningmeester van RVAJ. 
Van RVAJ kreeg zij een cadeaubon en een 

boeket voor haar inzet.  
Tijdens de reünie heeft Teatske Westerhof 
potjes jam te koop aangeboden. De 

opbrengst hiervan is bestemd voor het project HoPe: Holland – Peru. Binnen de 
kortste keren had zij haar hele voorraad verkocht. Een mooi resultaat voor dit 

project. 
 
Ons beleid ten aanzien van een 

inzameling voor een goed doel.  
Tijdens een reünie mag een van de 

deelneemsters op haar verzoek geld 
inzamelen voor een goed doel. Een 
voorwaarde is wel, dat het goede doel 

te maken moet hebben met de reis die 
net gemaakt is. Of dat het om een 

project gaat dat gesteund wordt door 
Vrouwen van Nu. Op andere 
verzoeken kunnen wij niet ingaan. 

http://www.rvaj.nl/
mailto:annelies@rvaj.nl
mailto:mieke@rvaj.nl
mailto:angeline@rvaj.nl
mailto:carla@rvaj.nl
mailto:info@rvaj.nl
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14-daagse rondreis door Botswana 
met grensstreek Namibië en Zimbabwe 

vertrek 26 oktober 2019 

 
Elk nadeel hep se voordeel en dat blijkt ook 

maar weer eens bij deze reis. Nadat het hele 
programma in kannen en kruiken was, 
kondigde de KLM ineens aan dat ze de 

nachtvlucht waarmee wij zouden vertrekken, 
lieten vervallen. 

Wat nu? Dit gooide ons hele programma in 
de war. 
Er is wekenlang onderhandeld tussen de drie 

partijen: RVAJ, Fox en KLM en het 
eindresultaat stemt tot grote tevredenheid. 

We vertrekken één dag eerder, namelijk op 26 oktober en hebben daardoor meer 
tijd in Windhoek. 
Op onze website vind je het dagprogramma en de flyer. 

 
 

-~-~-~- 
 
Voorjaarsreis 2020 naar Chili  

 
Het doet ons veel genoegen om je een rondreis 

door Chili te kunnen aanbieden die vertrekt op 
11 maart 2020. De reis duurt 16 dagen en heeft 
als verblijfplaatsen van waaruit wij excursies 

gaan maken: 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 Valparaiso, het 

nationaal park Torres del Paine, het eiland 
Chiloé en de Atacama woestijn, bekend van de TV-serie met Govert Schilling 
over het heelal. 

Voor een uitgebreidere toelichting zie onze flyer.  
Het dagprogramma staat binnenkort op onze website. 

-~-~-~- 
 

Najaarsreis 2020 Vietnam en Cambodja 

 
Na rijp beraad hebben we besloten om onze focus voor de reis van najaar 2020 

te verleggen naar Vietnam en Cambodja. Dat komt gunstiger uit qua 
weersomstandigheden en deze landen hebben niet alleen natuur, maar ook 
cultuur te bieden. Onze verkenning van deze bestemming(en) verkeert nog in 

een pril stadium. Wij zullen daar te zijner tijd meer over meedelen. 
 

-~-~-~- 

https://rvajreizen.wixsite.com/reizenmetvrouwenrvaj/botswana
https://1drv.ms/b/s!AlIJOUOzfzlWiUhllK3jnWzigbgW?e=Z7e7wo
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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 meer 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. 
 

 
-~-~-~- 

 
Muggenbestendige kleding 
 

Op verre reizen kom je soms in landen waar je beducht moet zijn voor muggen.  
Deet is natuurlijk een probaat middel, maar ook je kleding kan ervoor zorgen dat 

je niet wordt gestoken. Een goed adres hier voor is:  
https://www.zwerfkei.nl/nieuws/care-plus-kleding 
 

-~-~-~- 
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