
Is voor jezelf beginnen in deze tijd niet 
nogal een gok?
‘Het verlangen om helemaal eigen baas te zijn was gewoon 
te groot. Ik stuitte op dit concept, dat werkt via een franchise-
constructie. Geen kinderziektes tijdens het opstarten en toegang 
tot alle reserveringssystemen van erkende reisorganisaties. Dat 
sprak mij aan. The sky is the limit!’ 

Iedereen boekt nu toch zelf via internet zijn vakantie?
‘Tik ‘vakantiehuisje Frankrijk’ in op Google en je bent avonden zoet! 
Ik merk dat juist nu weer meer vraag is naar maatwerk en service. 
Zeker als je ook nog tickets of een huurauto bij je bestemming wilt. 
Ik neem het werk uit handen én kom met voorstellen die je niet 
meteen zelf kunt vinden. En juist in deze tijd vinden mensen het fijn 
te merken dat ik in één oogopslag de goedkoopste opties zie. Daar-
naast werk ik veel ’s avonds. Bij grote rondreizen vinden mensen 
het soms fijn dat ik met hen thuis alles doorneem, met de kaart 
op tafel. Dat zijn natuurlijk heel leuke opdrachten. Maar vooral 
het feit dat je overdag een zoekopdracht bij me kunt neerleg-
gen en vaak de volgende dag al een voorstel in je mailbox 
hebt, is echt een meerwaarde.’

Zo’n service vergt de nodige flexibiliteit.  
Hoe doe je dat dan thuis?
‘Ik heb een vrij lange adem. Dit is mijn passie, dat scheelt 
natuurlijk. Als ik eenmaal aan het uitzoeken sla, kan ik rus-
tig tot twee uur ’s nachts doorgaan. En ik heb ook nog een 
man hoor! Af en toe roep ik: ‘Maarten, help!’ En dan komt 
hij wat eerder thuis. De jongens gaan twee dagen naar 
het kinderdagverblijf en op woensdag is het papadag.’ 

Kun je zelf nog wel ‘gewoon’ op vakantie?
‘Voorheen reisde ik gewoon rond. Nu kijk ik met andere ogen 
naar alles. Zijn er flessenwarmers beschikbaar, zijn er kindvrien-
delijke restaurants in de buurt? Ik kies nu ook voor vakanties die 
ik anders misschien niet had geboekt. Deze zomer zijn we naar zo’n 
kant-en-klare stacaravan in de Ardèche geweest. Eerlijk is eerlijk: 
dat was boven verwachting erg leuk. Zo word ik dus ook nog eens 
verrast!’ 

www.travelcounsellors.nl/moniek 

In het dorp Harmelen is ze bekend als 
‘de vrouw van slager Maarten’. Maar 
Moniek Bos-Bouwman (33) is bovenal 
globetrotter en zelfstandig reisadviseur. 
Samen met Maarten (33) heeft ze twee 
zoons: Roan (3) en Luca (1). 
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‘Ik reis met andere ogen’
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