
 

 Zoals de opkomst van de passagiers
luchtvaart na de Tweede Wereldoor
log het massatoerisme veroorzaakte, 

zo heeft ook de intrede van internet een grote 
impact op het reizen. We kunnen ons een 
steden trip al niet meer voorstellen zonder 
Airbnb en pakken als het kan een Uber om 
ons goedkoop door New York of Milaan te 
laten rijden. Een buitenlands verblijf wordt zo 
bereikbaar voor bijna elk budget. 
Maar het kan zelfs met een (bijna) gesloten 
portemonnee. Voor wie bereid is de handen uit 
de mouwen te steken, staat gratis onderdak ter 
beschikking. Soms zelfs met eten erbij. Bijvoor
beeld in ZuidFrankrijk, waar je als tegen
prestatie helpt bij het restaureren van een 
château. Het geven van Engelse les is gewild 
van Bangkok tot Bali en in Panama kun je aan 
het werk als manager van een hostel.
 
Kost en onderdak 
Workawayen – zoals deze vorm van werken 
als vrijwilliger vaak wordt genoemd – is 
populair. Net als HelpXen, en Wwoofen, al 
naar gelang de naam van de website die voor 
bemiddeling wordt gebruikt. Deze drie zijn de 
grootste van de vele organisaties die vrijwil
ligers matchen met hosts die kost en onderdak 
bieden in ruil voor een beperkt aantal uren 
werk per dag. 
Bij WWOOF (World Wide Opportunities on 
Organic Farms), de oudste organisatie die het 
concept in de jaren 70 uitvond, draait het 
vooral om werken op organische boer en 
tuinderijen. Naast kost en inwoning biedt 
Wwoof nadrukkelijk de mogelijkheid om  
kennis over organische teelt op te doen.  

‘ Het was het gewone, 
dagelijkse leven 
dat mijn verblijf  
daar kleurde’
Antropoloog en schrijver Gerdy van der 
Stap (1961) wilde weg van huis voor 
weinig geld. Ze vond vrijwilligerswerk 
in Panama Stad, waar ze drie maanden 
lang een hostel runde. 

Gerdy: “Mijn schrijvende bestaan was 
ik flink zat. Ik wilde achter mijn bureau 
vandaan, ver weg, het liefst voor lange 
tijd, maar daar had ik financieel geen 
ruimte voor. Workawayen was dan ook 
een uitkomst. Dat ik moest werken, was 
geen probleem. Integendeel, ik had 
juist zin me onder te dompelen in een 
heel ander leven. De hectiek van het 
hostel paste me wonderwel. 
Inclusief vliegreis en verzekering was  
ik zo’n 1700 euro kwijt. De grootste  
kostenpost waren de – soms riante – 
uitjes. Maar hoe heerlijk het ook was 
om in het weekend te luieren op een 
tropisch eiland en hoe geweldig het ook 
was om te dansen op het dak van de 
62ste verdieping van het Hard Rock 
Hotel, het was vooral mijn dagelijkse 
leven dat mijn buitenlandse verblijf 
kleurde. Boodschappen doen op de 
markt, gasten ontvangen, wegwijs 
maken en naar hun verhalen luisteren. 
Ontbijtjes met stapels pannenkoeken 
maken. Het was een gewoon werkend 
bestaan, maar op een plek waar alles 
anders was. De natuur was uitbundig 
en tropisch. Er liepen agouti’s door de 
tuin, er hingen luiaards in de bomen. In 
de bus klonk luide muziek en op straat 
werd geleefd en gedanst. En ik was er – 
voor een tijdje – deel van.”

Wie zijn handen wil laten 
wapperen, zit binnen no time 
in het buitenland. Gratis en 
voor niks. Geen wonder dat  
de sites die bemiddelen voor 
vrijwilligerswerk razend 
populair zijn.  
TEKST: GERDY VAN DER STAP
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Op de vergelijkbare sites Workaway en HelpX 
worden vrijwilligers gevraagd voor heel 
diverse bezigheden: van metselen, koken en 
schoonmaken tot schilderen, oppassen en 
lesgeven. Dit in combinatie met soms de 
meest exotische reisbestemmingen. Het 
wereldwijde web doet zijn naam eer aan, zelfs 
een afgelegen koraaleiland in de Indische 
Oceaan probeert op deze wijze een nieuwe 
voetbalcoach te werven. 

Net als de locals
Inderdaad, sommige vacatures zijn best  
specifiek. Alleen al daaraan is te zien dat 
Workawayen niet meer uitsluitend is weg 
gelegd voor jongeren die in een zogenaamd 
tussenjaar goedkoop de wereld willen rond
reizen. Talloze mensen zijn inmiddels geval
len voor deze vorm van vakantie. Ongeacht 
de leeftijd. Al is er een tendens dat de gebrui
kers van Workaway steeds vaker iets ouder 
zijn. Ruim 20% is nu al boven de 40. 
Rob Prince, de oprichter van HelpX, stelt: 
“Veel hosts geven juist de voorkeur aan iets 
oudere helpers.” Want menig gapyearjongere 
heeft nooit eerder gewerkt. En juist ervaring 
en expertise zijn gewild bij campings, eco
boerderijen, wijngaarden, ranches, kibboet
sen, kloosters, surfscholen, hostels en ook 
huisgezinnen.  

Iets goeds doen
Het is iets dat in alle testimonials en reisblogs 
van vrijwilligers ter sprake komt: hoe uniek 
het is om bij mensen thuis te wonen en  
werken. Zoals HelpX’er Cedric vindt: “Het is 
de manier om een land en cultuur te leren 
kennen, op een wijze die je als toerist niet 
lukt.” Of Workawayer Rosa: “Het is geweldig 
om geen buitenstaander te zijn, maar deel uit 
te maken van de gemeenschap.” Het is dus 
niet zo verrassend dat Workaway steeds 
populairder wordt bij mensen die niet door 
geldnood worden gedreven. Zoals een Ameri
kaanse pedagoog die in een weeshuis in 
Panama werkte. Hij had de middelen om in 
een luxe resort vakantie te vieren, maar niet 
het animo. “Op het strand verveel ik me,” zei 
hij. “Op deze manier draag ik nog iets bij aan 
de wereld.” Het is een veelgehoorde drijfveer: 
‘iets goeds willen doen’ en ‘een bijdrage aan 
de wereld leveren’. Daardoor zijn de charita
tieve en ecobestemmingen zeer gewild. 

Wormen sorteren
Niet iedereen is een barmhartige Samaritaan, 
ook een burnout of midlifecrisis is vaak een 
drijfveer om de koffers te pakken. Of het 
gevoel van: is dit alles? Lillian bijvoorbeeld, 
gepensioneerd lerares: “Ik verlangde naar het 
laatste, grote avontuur.” De Amerikaanse 
ontdekte HelpX en meldde zich aan, voor het 
geval er toch een enkele host zou zijn met 
belangstelling voor – zoals ze zelf zegt – een 
vitale, best interessante, bejaarde vrouw. En 
dat waren er genoeg. Ze plande haar trip en 
trok twee maanden lang door NieuwZeeland. 
Omdat Lillian veel wilde zien en meemaken, 
bleef ze niet langer dan tien dagen op hetzelf
de adres. Ze had in haar profiel aangegeven 
dat ze het liefst lichamelijk werk deed (“Ik ben 
mijn leven lang lerares geweest, dus wilde 
niet weer op kinderen wilde passen”) en deed 
klusjes als tuinieren, ramen zemen, dieren 
voeren en zelfs wormen sorteren. 
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Waarheen de reis gaat en voor hoelang, 
bepaal je zelf. Het enige wat je hoeft te doen, 
is een profiel aanmaken bij een van de sites. 
Daarin staan persoonlijke gegevens, werk 
ervaring en werkvoorkeuren – ook welke 
werkzaamheden juist níet gewenst zijn. Via 
mail kan een host worden benaderd, maar 
naar aanleiding van het profiel of specifieke 
vaardigheden kan de host ook zelf contact 
zoeken. Het standaardarrangement is dat er 
vijf dagen in de week 4 tot 6 uur per dag 
gewerkt wordt, maar definitieve afspraken 
maken de partijen samen. Vaststaat dat de 
vrijwilliger genoeg vrije tijd overhoudt om de 
buurt te verkennen. En om na het harde  
werken een balletje te trappen of biertje te 
pakken, net als de locals. 

Lillian had het enorm naar haar zin. Ze 
genoot van het werk, van de gastgezinnen 
waarin ze werd opgenomen en van de andere 
‘echte’ backpackers met wie ze optrok. “Ik 
voelde me vijftig jaar jonger. Het was zo inspi
rerend. Zodra ik thuis was, begon ik mijn  
volgende reis te plannen, het laatste, grote 
avontuur, deel II.”

Dagdromerij
Je hoeft natuurlijk niet te wachten tot je 70ste. 
En je hoeft ook niet naar het andere eind van 
de wereld. Wie op eerdergenoemde sites een 
beetje rondneust, slaat al snel aan het dag
dromen: wat zou ik het liefst doen? Engels 
onderwijzen op een van de Solomoneilanden, 
muurschilderingen maken in een kinder
kamer in Zimbabwe of elke dag een potje 
koken voor een weduwnaar in zijn luxueuze 
villa in het Spaanse Almeria? Dit zijn alle
maal bestaande vacatures. ■

De Workaway 
gebruikers 
zijn steeds 
vaker iets 
ouder. Al 20% 
is boven de 40 

■ Airbnb.com Online  
marktplaats voor het  
verhuren en boeken van 
particuliere onderkomens. 
Doorgaans ruimer dan 
hotels, voor minder geld. 
■ Campinmygarden.com 
Internetsite waar je tegen 
een kleine vergoeding 
wereldwijd een kampeer-
plek kunt vinden bij iemand 
in de tuin, boomgaard of  
op het erf.
■ Couchsurfing.com 
Particulieren bieden hun 
bank of logeerbed gratis 

aan via deze site. Dit zijn 
veelal reizigers die zelf ook 
couchsurfen en iets terug 
willen doen. 
■ Mindmyhouse.com Op 
een (buiten)huis passen  
bij afwezigheid van de 
eigenaar. Soms is de zorg 
voor een huisdier bij het 
oppassen inbegrepen. 
■ Trustedhousesitters.com 
Via deze site kun je als  
dierenliefhebber gratis op 
huisdieren (en hun thuis) 
passen terwijl de eigenaren 
op vakantie zijn. 

Kijk & vergelijk  
Helpx.net Standaardarrangement: 4 uur werken per dag voor accommodatie en maaltijden. 
Met een gratis lidmaatschap kun je op de site rondneuzen, met een betaald lidmaatschap 
(20 euro voor 2 jaar) krijg je reviews te zien en details waarmee je de host kunt benaderen. 
Workaway.info Standaardarrangement: 5 uur werken, 5 dagen per week voor accommodatie 
en maaltijden. Het lidmaatschap kost 23 euro p.p. voor 2 jaar. 
Wwoof.net Standaardarrangement: 4 tot 6 uur werken per dag voor accommodatie en  
maaltijden. Elk land heeft zijn eigen organisatie en de prijs van het lidmaatschap varieert. 
In Nederland kost Wwoof 20 euro p.p. per jaar. Wie meerdere landen wil bezoeken, heeft 
een lidmaatschap nodig voor elk afzonderlijk land. 

Dat kan goedkoper
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