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Reportage

Tukkers abroad

Wereldavontuur zonder einde

“DIT IS GEEN REIS,
DIT IS ONS LEVEN”
Bijna drie jaar geleden besloot Inge Poell (42) uit Enschede het roer
drastisch om te gooien. Samen met haar drie dochters vertrok ze op de
bonnefooi naar Costa Rica. Het startpunt van een avontuurlijke wereldreis
waarvan het einde nog lang niet in zicht is.

Ze had het prima voor elkaar in
Enschede. Een leuk huisje, fijne buren
en familie, leuk werk. Toch voelde Inge
een innerlijke behoefte naar een ander
leven. Een leven met meer vrijheid,
minder regels en meer tijd voor haar
kinderen. Dat besef, nu bijna drie jaar
geleden, deed de Twentse besluiten
haar overzichtelijke leven te verruilen
voor een groots avontuur: de wijde
wereld intrekken. “Ik heb best getwijfeld
over deze beslissing”, vertelt ze vanuit
Thailand. “Ik ben alleenstaande moeder,
de vader van mijn dochters woont in
het buitenland. Mijn dochters waren
nog jong. Silvana was veertien, Sheree
acht en Suze nog maar drie jaar. Ik
wilde hen heel graag zelf onderwijs
geven maar dat kan in Nederland
niet zo maar. Om niet meer onder de
Nederlandse leerplicht te vallen, zat
er maar één ding op: mij en mijn
dochters uitschrijven. Achteraf gezien
was dat net het duwtje dat ik nodig
had. Ik wilde graag meer vrijheid en
zeggenschap over de manier waarop
mijn kinderen leren.”

Enkeltje Costa Rica
Inge kocht van haar laatste geld vier
enkele tickets Costa Rica. Hier bleven ze
zes maanden. Na Costa Rica reisden ze
door naar Panama, Nicaragua, Colombia,
Ecuador, Peru en Mexico. Vanuit Mexico
zijn ze, via Nederland, naar Thailand
gevlogen om vandaaruit naar Maleisië
en Bali door te reizen. Op haar lijstje
staan onder meer nog Myanmar en
de eilandengroep Vanuatu dat door de
klimaatverandering langzaam door het
stijgende zeewater verdwijnt. Het lijkt
een uitgestippelde reis, maar dat is het
niet. “We hebben geen plan en leven
zoveel mogelijk bij de dag. We moeten
alleen rekening houden met eventuele
visa van het land waar we op dat moment
zijn. Door het per dag te bekijken is
er ruimte om heel natuurlijk naar een
volgende bestemming te gaan. We laten
ons leiden door mensen of ervaringen
die op ons pad komen.”
Geld verdienen
Ondanks dat het leven in deze landen
relatief goedkoop is, moet er wel brood

op de plank komen. Inge verdient
haar geld online. Ze schrijft artikelen,
schrijft over hun avonturen op de
blog travelingbeyondborders.com,
heeft een Nederlandse webwinkel
www.lievernatuurlijk.nl en binnenkort
komt haar eerste boek ‘From fear to
freedom’ uit. “We liggen zeker niet de
hele dag cocktails te drinken op het
strand. Voor ons is dit geen reis, maar
ons leven. De was en de boodschappen
moeten ook gedaan worden. Maar er is
altijd wel tijd om naar het strand te gaan
en te ontspannen. En belangrijk voor ons:
tijd om nieuwe dingen te zien en doen
en uit onze comfortzone te kruipen.”
Lokale contacten
Ze neemt in ieder land de tijd om te
leven. Haar onderkomen ter plekke is
meestal een huisje of een kamer bij lokale
bewoners. Zo hebben ze geslapen in half
verlaten gebouwen, in de woestijn, op
het strand, in een oude schoolbus, maar
ook in appartementjes en huisjes met
tuintjes. Het leven met de lokale bevolking levert bijzondere contacten op.
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Binnenkijken bij

Binnenkijken bij Theo Reitsema

ÉÉN MET DE NATUUR

tekst: Lars Moravcevic / fotografie: Maureen Zwarts en ByBean.nl

Instagrammers

CREATIEVELINGEN
Architect Theo Reitsema en zijn vrouw Stephanie vielen drie jaar geleden als een blok voor de jaren ‘60
Instagram, een snel groeiend
onderdeel van de social media.
Door middel van foto’s deel je
een stukje van je leven, laat je
zien wat jou bezighoudt. Iedere
uitgave lichten we twee bijzondere
Instagram-accounts uit. Deze editie
de accounts van ByBean.nl en
Maureen Zwarts.

bungalow in de bossen bij Rijssen. De locatie was uniek, de bungalow echter zeer gedateerd en
donker. Dé kans om dit te transformeren in hun eigen droomhuis.
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Verschijning
Verschijning
8 maart
8 maart 7 juni
7 juni
6 september
6 september
6 december
6 december

MEDIAPAKKETTEN
MEDIAPAKKETTEN
Deadline advertentie aanleveren
Deadline advertentie
16 februariaanleveren
16 februari 13 mei
13 mei
12 augustus
12 augustus11 november
11 november

Mediapakket small (bedrag per plaatsing)
Mediapakket
per plaatsing)
- ½ small
pagina(bedrag
advertentie,
210 x 135 mm (= liggend formaat)
- ½ pagina- 2x
advertentie,
210opx social
135 mm
(= liggend
formaat)1x Instagram)
vermelding
media
(1x Facebook,
- 2x vermelding op social media (1x Facebook, 1x Instagram)

1x plaatsen
€ 845,-

1x plaatsen
2x plaatsen
4x plaatsen
2x plaatsen
4x plaatsen
€ 845,-

€ 795,-

€ 1.595,-

Mediapakket large (bedrag per plaatsing)
Mediapakket large (bedrag per plaatsing)
- 2/1 pagina advertentie (spread), 460 x 300 mm (+3 mm overvul)
- 2/1 pagina advertentie (spread), 460 x 300 mm (+3 mm overvul)
- Vermelding op de website als Twentelife-tip
- Vermelding op de website als Twentelife-tip
- 5x vermelding op social media (3x Facebook, 2x Instagram)
- 5x vermelding op social media (3x Facebook, 2x Instagram)

€ 2.695,-

Mediapakket shopping item (fashion, food, interior)
Mediapakket shopping item (fashion, food, interior)
- Shopping item in het magazine (1/5 pagina)
- Shopping item in het magazine (1/5 pagina)
- Doorplaatsing op de website
- Doorplaatsing op de website
- 2x vermelding op social media (1x Facebook, 1x Instagram)
- 2x vermelding op social media (1x Facebook, 1x Instagram)

Per editie € 295,- / 4 edities € 1.095,Per editie € 295,- / 4 edities € 1.095,-

Andere mogelijkheden (bedrag per plaatsing)
Andere mogelijkheden (bedrag per plaatsing)
- 1/1
pagina advertorial
(incl.fotografi
redactie,
fotografi
e en opmaak)
- 1/1 pagina
advertorial
(incl. redactie,
e en
opmaak)
- 2/1advertorial
pagina’s advertorial
(incl.fotografi
redactie,
e en opmaak)
- 2/1 pagina’s
(incl. redactie,
e enfotografi
opmaak)
- Abonnementenactie
(10 cadeaus)
- Abonnementenactie
(10 cadeaus)

€ 1.995,€ 3.495,-

€ 1.595,-

€ 2.695,-

€ 1.495,-

€ 2.595,-

€ 1.995,€ 3.495,-

zijnBTW.
exclusief BTW.
Alle prijzenAlle
zijnprijzen
exclusief

#waterverf #veertjes #oefenenoefenenoefenen

Eindelijk weer eens een middagje met pen/potlood en
papier #betergoedgejatdanslechtbedacht #freubelen
#helemaalzen

#kingfisher #klaaaar #hebverderniksmetvogels

#seahorse

#aquarelvirus

#ekster #waterverf

Buiten schilderen #summeriscoming #beetle
#kriebelbeestje #aquarelle #botanisch gereserveerd
voor @lars__94

€ 695,-

Mediapakket medium (bedrag per plaatsing)
Mediapakket
per plaatsing)
- 1/1medium
pagina(bedrag
advertentie,
230 x 300 mm (+3 mm overvul)
- 1/1 pagina
x 300 mm
(+3(2x
mm
overvul) 2x Instagram)
- 4xadvertentie,
vermelding230
op social
media
Facebook,
- 4x vermelding op social media (2x Facebook, 2x Instagram)

rts

#libelle #dragonfly #probeersel

€ 795,-

€ 1.495,-

€ 2.595,-

€ 1.295,-

€ 2.395,-

€ 695,-

€ 1.295,-

€ 2.395,-

Voorkeursplaatsing:
15%
Voorkeursplaatsing:
15%
pagina
02 omslag: 30%
pagina 02 omslag:
30%
pagina
03 omslag: 20%
pagina 03 omslag:
20%
pagina
04 omslag: 40%
pagina 04 omslag:
40%

WE KUNNEN
NATUURLIJK
WE KUNNEN
NATUURLIJK
NOG MEER!
NOG MEER!
VRAAG NAAR
VRAAG NAAR
ALLE MOGELIJKHEDEN.
ALLE MOGELIJKHEDEN.
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BELEEF TWENTELIFE!
Twentelife is het ultieme magazine over het goede leven in Twente, gericht op de
moderne Twentenaar, maar ook voor mensen die graag meer willen weten over
Twente, zoals ex-Twentenaren en toeristen. Twentelife wil altijd blijven prikkelen en
vernieuwen zonder daarbij de oude vertrouwde onderwerpen uit het oog te verliezen.

Military Boekelo-Enschede en Enschede Marathon. Daarnaast worden
leestafelexemplaren gedistribueerd binnen de gehele regionale toeristische
sector en ontvangstruimtes in de regio Twente. Twentelife is via de app van
www.magzine.nu verkrijgbaar als download voor tablets en smartphones.

Twentelife is en blijft een magazine boordevol boeiende, pakkende verhalen
over verrassende bezienswaardigheden, bijzondere mensen, exclusieve winkels,
prachtige natuur, oeroude tradities en Twentse gezelligheid. Daarnaast is er in
Twentelife veel aandacht voor gastronomie, beauty & health, mode, kunst en
interieur. Kwaliteit en exclusiviteit zijn onze troeven!

Onze lezers bevinden zich veelal in het midden- en hogere segment en houden
van de goede dingen des levens. Adverteren in Twentelife is dan ook dé manier
om een koopkrachtige doelgroep met oog voor kwaliteit te bereiken. Meerdere
vormen van adverteren en commerciële uitingen zijn mogelijk, zowel in print als
online. Altijd gericht op uw doelgroep. Beleef Twentelife! >>

www.twentelife.nl
www.twentelife.nl
/Twentelife
/Twentelife
/Twentelifemagazine
/Twentelifemagazine

Twentelife wordt verspreid via abonnementen en is landelijk verkrijgbaar in 500

OPLAGE:
30.000
EXEMPLAREN
winkels.
Tevens ligt
het magazine bij diverse evenementen in de regio, zoals
FREQUENTIE: 4X PER JAAR

OPLAGE: 30.000 EXEMPLAREN
FREQUENTIE: 4X PER JAAR

Uitgever | Van Deinse Media b.v. | Postbus 40194 | 7504 RD Enschede
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Telefoon: 053 - 478 20 71 | info@vandeinsemedia.nl | www.vandeinsemedia.nl

