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wij hebben heimwee naar...
Marokko
Een week lang brood eten dat naar karton smaakt, bijna verkocht
worden voor 2000 kamelen, een vogel op je kamer en om 6 uur
s’ochtends opstaan om een berg te beklimmen. Zo zag Marokko 2018
er ongeveer voor mij uit. Als je dit zo leest zou je haast niet denken
dat je hier heimwee naar kan hebben. Maar hoe dan ook ben ik
verliefd geworden op de cultuur, zonsondergangen, landschappen
en avonturen die Marokko te bieden heeft. Ongetwijfeld mijn
mooiste reis met de leukste mensen. Ik ben Chantal Gelens (18) uit
Tilburg en ik ga me dit jaar inzetten voor de RedacCie en
Eerstejaarcie.

Namibië
Ik ben Lisa, 20, eerstejaars ASW student. Dit jaar zal ik de
functie van secretaris vervullen binnen RedacCie en hier heb ik
erg veel zin in. Oke, dus ik hoor jullie al denken: “Lisa, hoe kun je
nou heimwee hebben naar deze grote zandbak?” Deze
Namibische woestijn had echter veel meer te bieden dan alleen
een beetje zand. Hoe klinkt dit: uren lang rondcrossen in een 4x4
om sporen van olifanten, leeuwen, neushoorns en ongeveer de
hele Lion king aan dieren te zoeken. Als je dan uiteindelijk het
geluk had om ze te vinden, was het altijd een adembenemend
holy shit momentje met plaatselijk wat kippenvel. Buiten deze
prachtige dieren ligt het avontuurlevel van dit land behoorlijk
hoog. Van crossen met een jeep om de bodem van een canyon te
bereiken tot sandboarding van enorme zandheuvels. Maar wat er
nu echt voor zorgt dat ik heimwee krijg…: de cultuur, de mensen,
de openhartigheid en de warmte. Dus als je fan bent van de Lion
King en niet vies bent van een beetje zand… ga naar NAMIBIE!

Kenia
Dagenlang zonder elektriciteit, stromend water, gas en bereik verbleef ik in een plattelandsdorpje in
Kenia. Met de motor als enige vervoersmiddel reden we van hutje naar hutje, de ene in nog slechtere
conditie dan de andere. Tientallen families heb ik gesproken over het grootste huidige probleem: schoon
drinkwater. Ondertussen bestond mijn douche uit een emmertje water over mezelf heen gooien, mijn wc
uit een gat in de grond (inclusief kakkerlakken) en was mijn mobiel opladen een behoorlijke uitdaging.
Toch heb ik juist in deze dagen zoveel momenten van blijdschap meegemaakt. Ontzettend gastvrij ben ik
ontvangen en geen dag ging voorbij zonder te dansen, zingen en lachen. Met de juiste mensen en de
juiste mindset heb je erg weinig nodig om gelukkig te kunnen zijn. En hoe mooi is het dan om je steentje
bij te kunnen dragen bij het wegnemen van de grootste zorgen van deze mooie mensen door middel van
een project voor schoon drinkwater. Ik ben Merel Terlouw (19) en ga me dit jaar inzetten voor de
RedacCie!

Nepal

Slovenië

Na 1 week les te hebben gegeven op een basisschool vlakbij
Kathmandu, bedacht ik samen met wat reisgenootjes om langs de
andere klassen te gaan. Hoe ouder de kinderen werden, hoe
geïnteresseerder ze waren in de ‘buitenstaanders’ die al een week
op hun school rondliepen. In groep 7 aangekomen zat een groepje
stille jongens, ik bedacht me een praatje met ze te maken. Al snel
kwam ik erachter dat zij niet echt Engels spraken, dus ik probeerde
een manier te bedenken om met ze te communiceren. Uiteindelijk
begon een van hen Rolling in The Deep van Adele te zingen, dit ken
ik uiteraard ook en besloot mee te doen. Na een half uur zingen,
muziek maken en lachen heb ik deze foto gemaakt. De oprechte
blijheid op de foto zal mij bijblijven. Hii allemaal! Ik ben Verena, 21
jaar en nu Pre-master studente Youth Studies. Ik zal dit jaar de rol
van voorzitter op mij nemen van zowel de RedacCie als de
StudieCie, waar ik ontzettend veel zin in heb.

Ben jij wel eens in Slovenië geweest? Toen mijn vriend bedacht om deze zomer een roadtrip te maken, mij mee te
nemen en onderweg Slovenië te bezoeken, was ik sceptisch. Slovenië stond bekend om zijn onbedorven natuur en
prachtige wandelgebieden, en ik zag ons al gaan als ANWB-stel met matchende Human Nature Wandelschoenen.
Ik vond het maar moeilijk, maar we gingen met de auto en ik kon niet rijden. Uiteindelijk trok ik dus toch aan het
kortste eind en was onze eerste bestemming het dorpje Bled. Maar wat kon ik me vergissen. Slovenië was als een
sprookjesboek. Terwijl ik, als ANWB stel met Human Nature wandelschoenen, door de bossen en grotten liep,
waande ik me als een soort Disney-prinses in het bos. Hoewel mijn communicatie-met-dieren wat te wensen
overliet, wil ik stiekem vaak terug om me weer even te verliezen in deze droomwereld. Ik ben Anne, 22 jaar en ik
kom uit Haarlem. Dit jaar ben ik begonnen met de premaster Youth Studies. Ik ben vice-voorzitter en viceeindredacteur bij de RedacCie en voorzitter bij de AmbiCie. Ik heb er erg veel zin en kijk er naar uit om jullie te
ontmoeten bij alle leuke activiteiten.

Vietnam
De slaapbussen in Vietnam zijn al niet zo aangenaam maar als je dan ook nog
eens heel nodig moet plassen bereikt het comfort- level echt zijn diepte punt.
Opgelucht ben ik dan ook als de bus tot stilstand komt. In de middle of
nowhere, dat wel. Ik zie verschillende Vietnamese reizigers de bus uit rennen
en naast de bus hun broek naar beneden trekken om vervolgens in gehurkte
positie (hoe kan het ook anders) te gaan plassen. Ik wil ook de bus uitrennen
maar vlak voor ik uitstap realiseer ik mij dat ik geen schoenen aan heb. De
buschauffeur was mijn blote voeten ook opgevallen, en gebaart dat ik zijn
schoenen wel mag lenen! Op de veel te grote, nette schoenen van de
buschauffeur ren ik ook het veldje in. Terwijl ik daar, aanschouwd door de
reizigers die nog in de bus zitten, opgelucht mijn blaas leeg, doe ik mijn uiterste
best om niet op de buschauffeur zijn schoenen te mikken. Heimwee heb ik naar
de gekke dingen die je meemaakt als je op reis bent, want zeg eens eerlijk,
zoiets beleef je niet als je in de bus op weg naar de uithof bent. Ik ben Liza
Veldt, 20 jaar en na twee avontuurlijke tussenjaartjes eindelijk begonnen aan
een studie. Bij RedacCie hoop ik mijn creativiteit in de vormgeving kwijt te
kunnen.

Italië
Ik ben Lina, 19 jaar, eerstejaarsstudent ASW en zal het komende jaar een steentje bijdragen aan de RedacCie.
Afgelopen jaar heb ik een tussenjaar genomen en dit heb ik als het ware ‘afgesloten’ met een vakantie in
Noord- en Midden-Italië. De tweede week van deze vakantie zat ik met mijn ouders en m’n broertje in een
vakantiewoning binnen de oude stadsmuren van het middeleeuwse dorpje Bevagna (zie foto). Afgezien van een
paar eettentjes en winkeltjes en een klein museumpje was er vrij weinig te beleven. Met temperaturen van
rond de 40 graden en gebrek aan een zwembad of meertje kon je bijna niet anders dan op een ligstoel in de
schaduw liggen zweten en de hitte gewoon ondergaan. We werden lek gestoken door muggen en om de zoveel
tijd zetten de honden van onze buren het op een blaffen, waarna je vervolgens onze andere buren door
raampjes kon horen mopperen in het Italiaans. In m’n tussenjaar heb ik een roman over een jongen gelezen,
die werd overgehaald met iemand door India te gaan backpacken. Hij concludeerde uiteindelijk dat je bij
terugkomst vreemd genoeg al snel alle vervelende aspecten en momenten van een reis vergeet en uiteindelijk
de positieve herinneringen de overhand nemen. Ik ben het hiermee eens, want inmiddels heb ik, ondanks alles,
toch heimwee naar Bevagna…

Texel
Lieve Versatilers! Heimwee… Elke week heb ik wel een beetje last van heimwee als ik mijn lieve ouders mis in mijn
studentenkamer, maar vooral kan ik eindeloos verlangen naar de zee. De Atlantische Oceaan, de Stille Oceaan of
toch gewoon de Noordzee of onze eigen Waddenzee? Een lievelingsstrand heb ik niet, neem me op elke willekeurige
plaats op de wereld mee naar de zee en ik ben gelukkig. Toch moet ik zeggen dat onze eigen Waddeneilanden, en
dan vooral Texel, mij erg blij maken. Als het even kan neem ik een duik in de zee, of fiets ik heerlijk ANWB-proof
door de duinen. Het allerliefst struin ik natuurlijk te paard over het strand, zoals je op de foto wel kan zien.
Strandvakanties naar een lekker warme plek ben ik natuurlijk ook altijd voor in, een boekje erbij, cocktailtje in
mijn hand, doe mij maar zon, zee en strand! Maar goed, voordat het weer zo’n feest is, is er eerst een ander feest
aan de beurt: mijn naam is Nikki, en voordat ik volgende zomer weer heerlijk op vakantie ga zal ik aankomend jaar
de RedacCie coördineren vanuit het bestuur. Ik ben een enorme lees- en schrijfanaat, dus ik kan niet wachten!

Oostenrijk
Al heet deze uitgave ‘Heimwee naar de zomer’, heb ik het hele jaar heimwee naar
de winter. Want dan is het namelijk tijd voor de beste vakantie van het jaar;
wintersport. Ik zou deze vakantie verkiezen boven de hele zomervakantie als het
moest. Het is niet alsof ik heel goed kan skiën, dat zeker niet, maar je kunt me
niet blijer maken dan de hele dag buiten zijn, schnitzels eten op een zonnig
terras, en de dag perfect afsluiten met bier drinken en ‘Anton Aus Tirol’
meeblèren. Zie hier(naast/bij) een foto van de 10-jarige ik, in de tijd dat ik skiën
nog helemaal niet leuk vond, en met tegenzin elke ochtend naar skiles ging; nu is
dat wel anders! Ik ben Madelief, 18 jaar en ik ben dit jaar de secretaris van de
FeesCie en de vormgever van de RedacCie!
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Op kamers: een mengelmoes van
spanning, blijdschap en onzekerheid
Door: Verena

Ik herinner het me als de dag van gister, maar het is toch
zeker alweer 3,5 jaar geleden. Het was, om precies te zijn, 4
juni 2016: DE dag dat ik op kamers ging. Ik was eind april 18
geworden en 2 weken later had ik de kamer bezichtiging,
binnen een maand was ik dan ook verhuisd. Het ging zo snel
dat ik niet eens tijd had om te realiseren dat ik toch echt het
warme nest van papa en mama ging verlaten.
Dat besef kwam pas de eerste avond dat ik alleen in mijn
kamer zat. Alles was netjes ingericht, ik had net afscheid van
mijn ouders genomen en de wifi was nog niet geïnstalleerd. Ik
nam plaats op de rand van mijn bed en bedacht ‘waarom
wilde ik ook alweer ver van huis gaan studeren?’ en ‘heb ik er
wel goed aan gedaan om op kamers te gaan?’. Vragen die
onbeantwoord bleven, omdat ik mij al gauw focuste op het
fixen van de wifi-verbinding (is overigens pas na een week
gelukt). Ik voelde mij de eerste week onzeker, ik kende
niemand in de stad, wist niet hoe ik simpele huishoudelijke
klusjes moest oplossen (wolwasjes draaien bijv.) waardoor ik
om de haverklap met mijn moeder aan de telefoon hing en tot
overmaat van ramp kon ik niet eens rustig een serie kijken
omdat die wifi het niet deed. Was dit nou HET studentenleven
waar iedereen het altijd over heeft?
Na een paar weken wennen ging het gelukkig beter. In
tegenstelling tot de onzekerheid voelde ik ook een soort trots,
hier zat ik dan: 18 jaar, weg van huis en mijn eigen spulletjes,
en anders dan de meeste vriendinnen van de middelbare
deed ik dit gewoon even. Nu, 3,5 jaar later ben ik ontzettend
blij dat ik door die eerste weken van onzekerheid ben
gekomen en zie ik dat het mij vriendschappen, herinneringen
en een hoop levenservaring heeft opgeleverd. Een periode
die ik zeker niet had willen missen, maar laten we eerlijk zijn:
het is niet altijd rozengeur en maneschijn (en ook dat is
prima).

Zo ov ef je op
ka s wo

Door: Chantal

Ja ik weet het, een beetje cliché om tips en
tricks te krijgen van iemand die nog 80
kilometer verderop woont, maar omdat ik jullie
een makkelijk leven gun ben ik op onderzoek
uitgegaan wat je nou absoluut wel en niet moet
doen wanneer je op kamers woont. En wie
weet komt het voor mijn mede-zoekenden
binnenkort ook van pas!

Tip 1: Makkelijk, goedkoop en vooral heel
lekker: Pasta Pesto. Loop eventjes naar de
Jumbo om
de hoek en je bent content voor een hele week.
Je kunt het zo gek maken als je zelf wilt.
Tip 2: Hou je huisgenoten te vriend en wees
een beetje lief voor elkaar. Communicatie is
sowieso de key tot een goede
verstandhouding. Daarbij wordt elk gebaar
gewaardeerd. De afwas wacht al op je.
Tip 3: Maak schoon en hou het bij. Ongedierte
is natuurlijk minder leuk als huisgenoot. Je wil
niet dat je kamer er uit komt te zien als het
Unnik gebouw.
Tip 4: Eet samen, goed voor je portemonnee
en de onderlinge band. Wat is er nou gezelliger
dan samen koken! En dan nog dat trotse
gevoel wanneer je samen dan eindelijk de
feestmaaltijd op tafel kunt zetten. Nou ja
feestmaaltijd... misschien pasta pesto?
Tip 5: Ga op brakke dagen langs bij je
ouders/opa’s en oma’s/ broers en zussen/
buren etc. en laat je in de watten leggen. Je
weet wel hoe dat gaat:
"Mam, pap ik kom nog gauw even iets ophalen
thuis."
"Leuk! Eet je dan ook mee?"
"Oké vooruit."
Tot zover de tips en tricks voor op kamers
gaan. Ik hoop zeer dat jullie er iets aan gaan
hebben!

Tips voor een kamer zoeken
Door: Lina
In eerste instantie is het misschien een beetje ironisch, dat onderstaande tips voor het vinden van een
kamer in Utrecht, komen van iemand die zelf nog hopeloos op zoek is naar een kamer. Toch heb ik in de
afgelopen tijd originele manieren gezien en gehoord, die de kans op het krijgen van een kamer misschien
iets kunnen vergroten. Iedereen weet waarschijnlijk wel hoe moeilijk het op dit moment is, om hier een
kamer te vinden, met het beperkte aanbod van kamers. Het is naar mijn idee goed om jezelf zo veel
mogelijk proberen te onderscheiden van de andere kamerzoekende studenten en (originele) manieren te
vinden om de aandacht te trekken. Wellicht dat het onderstaande lijstje je hierbij een stuk op weg kan
helpen.

1. Tijdens de Uitweek zag ik een meisje rondlopen met een rugzak en een A4-tje erop geplakt, waarop iets
stond als: ‘Heb jij een kamer voor mij?’. Ik vond dit zelf een hele leuke manier om de aandacht van zo
veel mogelijk mensen te trekken, zonder opdringerig over te komen.
2. De zus van een goede vriendin van mij was een tijdje geleden op zoek naar een kamer (in Nijmegen,
maar dat terzijde) en schreef een e-mail naar studenten, die nog een nieuwe kamergenoot zochten, in
de hoop uitgenodigd te worden voor een hospiteeravond. De titel van haar e-mail was iets in de trant
van ‘Win een gratis iPhone!!!’, waarbij zij nepmails over het winnen van iPhones als inspiratie had
gebruikt. Uiteindelijk is zij geselecteerd voor een hospiteeravond en dit bleek zo’n succes, dat ze zelfs
voor de kamer is geselecteerd. Nu is het natuurlijk de vraag in hoeverre de pakkende titel van haar email hieraan bij heeft gedragen, maar het is wel een goede manier geweest om in ieder geval de
aandacht te trekken en mensen nieuwsgierig te maken.
3. Laatst zat ik te scrollen op een van de Facebookgroepen voor vragers en aanbieders van kamers in
Utrecht en omstreken en toen stuitte ik op een bericht van een jongen die maar liefst duizend euro of
meer als beloning aanbood voor degene die hem aan een kamer kon helpen. Ik kan me eigenlijk niet
voorstellen dat dit serieus bedoeld was, maar, afgezien van de vraag of dit een grap was of niet, is het
wel een grappige manier om aan te geven dat je echt héél graag, zo snel mogelijk, een kamer wilt.

Door: Lisa

Op kamers, wat nu?

Onafhankelijkheid, je eigen plekje inrichten, geen vervelend broertje of een witlofschotel meer en
helemaal je eigen gang kunnen gaan. Klinkt best tof toch? Ja, dat dacht ik ook. Bijna 2,5 jaar geleden
kreeg ik eindelijk de mogelijkheid om op kamers te gaan. Een kleine kamer van 9 m2 in Maastricht was
mijn eerste stop. Mijn enthousiasme en verwachtingen lagen hoog en ik stond dan ook te popelen om
thuis weg te gaan. Helaas was de realiteit de eerste paar weken net iets anders dan verwacht. De was,
vuilnis, boodschappen, afwassen en schoonmaken werden opeens dagelijkse taken. Mijn familie miste ik
erger dan verwacht en er waren constant vragen. Heb ik wel ontbijt? Hoe warm moet de wasmachine?
Hoe lang moet pasta koken? Waarom is dit zo duur? Hoe zit het met de verzekering? Waarom maakt de
huisbaas dit niet? Duo waarom werk je niet mee? Waarom hebben we geen warm water? Lekt de boiler?
SHIT!
Buiten deze stressmomentjes voor beginners, vond ik op kamers gaan echt super! Vreemden worden
deel van je zelf gecreëerde familie omdat je bijna alles samen doet. Van een plaatselijk biertje tot veel te
goedkoop voedsel. Dansen door de woonkamer en jezelf vervolgens voor de zoveelste keer stoten aan
die klote tafel, dronken thuiskomen en vallen over de vuilnis die huisgenoten niet hebben opgeruimd. Dat
zijn dingen die er nu eenmaal bij horen. Zulke momenten zorgen wel voor leuke herinneringen. Mijn
conclusie van dit verhaal is eigenlijk dat op kamers gaan super chill is, buiten de klusjes om dan.
Nu ik deze conclusie met jullie heb gedeeld wil ik er ook even bijzeggen dat terug gaan naar je ouders
soms best een goed idee is. Het ontvangen van een overload aan knuffels, een maaltijd met meer dan
drie ingrediënten en de mogelijkheid om je kleren te wassen met een duurder wasmiddel die naar thuis
ruikt is nooit verkeerd toch? Elke keer als ik bij mijn ouders weg ga trek ik de koelkast open en verbaas
me vervolgens over hoeveel verschillende dingen erin staan. Mam mag ik dit mee? En dit? Nou dan heb
je dus al een deel van je boodschappen gedaan. Best handig en lekker!.
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Elke maand lichten we in deze rubriek een ander land uit.
Deze maand:

Slovenië
Door: Anne

Zoals je misschien al eerder in deze Blueprint hebt kunnen lezen, was ik een beetje
sceptisch om naar Slovenië te gaan. Maar omdat ik stiekem een beetje verliefd ben
geworden op het land, deel ik graag mijn favoriete plekjes!

Bled

Als je Slovenië bezoekt, kun je onmogelijk Bled overslaan. Bled is een stadje, anderhalf uur van
Ljubljana vandaan. Je kunt hier heerlijk zwemmen, zonnen en de omgeving staat bekend om de
wijn (Slovenië is ook niet duur, dus dat is dubbelgenieten).

Vintgarkloof, Bled
In het nationale park van Slovenië, vlakbij Bled, bevindt zich de Vintgarkloof. Ook als je geen
natuurliefhebber bent is deze prachtige kloof met rivieren en watervallen echt de moeite waard
om een bezoekje te brengen. In twee uur loop je de hele kloof langs, en aan het einde is er wijn!
Bohinj meer

Als je houdt van privéstranden, kun je een bezoek brengen aan het Bohinj. Hier kun je zwemmen en
paraderen over een van de stranden. Als je sportief bent kun je hier ook suppen, kanoën, of andere
watersporten doen. Voor mij niet weggelegd, maar hier rondkijken is ook een leuke ervaring.

Skocjancaves

Als je door de Skocjangrotten loopt, heb je het idee dat je door De Droomvlucht loopt. De
Skocjangrotten zijn druipsteengrotten van soms wel 100 meter hoog. Het is echt heel gaaf en maakt je
gewoon sprakeloos.

Metelkova

Metelkova is een krakersdorpje aan de rand van Ljubljana. Na de 2e wereldoorlog zijn oude
legerbarakken gekraakt, opgeknapt en versierd. Je kunt hier het alternatieve nachtleven van Slovenië
ontdekken en de leukste mensen tegenkomen. Zeker een aanrader!

Ljubljana

Ljubljana is de hoofdstad van Slovenië. Het is een echte studentenstad, dus het uitgaansleven is er erg
gezellig. Leuke tips zijn Captains Cabin (alle cocktails 1+1 gratis), om daarna door te gaan naar een van
de clubs. Numero Uno Global is een club op het dak van een appartementencomplex, dus als je het
dansen zat bent, kun je ook naar buiten kijken.

