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In een 
jaar van 
Dutch 
Nomad 
Couple 
naar 
Dutch 
Nomad 
Family 
Een modern sprookje, zo kan je het 
verhaal van Angela en Tino inmiddels 
wel noemen. Sinds 2016 reizen zij 
continue de wereld rond en verblijven ze 
op mooie en indrukwekkende locaties. 
Inmiddels is het Dutch Nomad Couple 
hoofdstuk gestopt. Vanaf oktober vorig 
jaar reist hun dochter Philou vrolijk met 
het stel mee. Als Dutch Nomad Family 
voegen ze een nieuw avontuurlijk 
hoofdstuk toe aan hun bijzondere 
verhaal. Lifestyle Dordrecht vroeg het 
stel om terug te blikken op hun reizen 
van de afgelopen 12 maanden. 
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Marokko babymoon
De laatste reis als Dutch Nomad Couple ging naar Marokko. Vijf 

weken voor de uitgerekende datum ontdekten we de mooie en 

afwisselende landschappen van dit prachtige land. De warmte 

en gastvrijheid van de mensen die we in dit werelddeel hebben 

ervaren verraste ons en de herinnering is daardoor nog warmer en 

mooier. Via de woestijn en een road trip door het Atlas gebergte 

eindigde onze babymoon aan de Atlantische kust.

Duitsland
Voor ons werk als ‘Content Creators’ maken we foto’s en video’s 

voor bedrijven in de toeristische sector. Dit bracht ons een camper, 

waarmee we een road trip door een deel van Europa maakten. 

De eerste stop was Duitsland. In het betoverende Beieren is het 

genieten van de sprookjesachtige omgeving en dat beeld is 

helemaal compleet na een bezoekje aan Schloss Neu Schwanstein. 

Dit kasteel is de inspiratie geweest voor het wereldberoemde 

Disney logo.

Oostenrijk 
De camper trip bracht ons eind maart in Oostenrijk. Er lag nog veel 

sneeuw, een mooie manier om het steeds populairder wordende 

winterkamperen te ervaren. Philou voelde voor het eest sneeuw op 

haar gezichtje. De plek die we in Oostenrijk vonden lag tussen de 

besneeuwde bergen dichtbij Zell am See. 
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Italië
Na de kou en de sneeuw stuurde we de camper Italië in en 

verbleven we een aantal dagen in Piemonte. Daar mocht de camper 

bij een Italiaanse familie in de achtertuin staan. De voorjaarszon 

brengt ruim 25 graden op de thermometer en laat ons proeven van 

wat de lente komt brengen. Een uitgebreide zondagslunch samen 

met andere Italiaanse families uit het dorp maakt onze tijd hier 

onvergetelijk. 

Frankrijk
Via de Franse Alpen reden we over de regionale wegen. Ja, we 

wisten gelijk weer waarom we zo van Frankrijk houden. Tussen 

fris groene heuvels kronkelden we ons richting het hart van de 

Bourgonje. Wat is het daar rustig en stil. Indrukwekkend. De 

zonsopkomst is weergaloos en de verlate oude stadjes brengen dat 

typische Franse gevoel. 

België
Hier leerden we dat de uitvinder van de saxofoon uit België komt en 

meer specifiek uit Dinant. Sowieso een leuke stad om te bezoeken 

als je op weg bent van of naar Frankrijk. Kleurrijk, gesplitst door de 

maas en het stoere citadel op de rots is een mooi contrast wat je 

zelden tegenkomt. 



Nederland
Onze campertrip eindigde in Nederland, halverwege april. Precies op 

het moment dat de tulpen vol in bloei stonden. We vonden prachtige 

‘bollenvelden’ niet ver van Dordrecht. Op Goeree Overflakkee om 

precies te zijn. Om als Dutch Nomad Family zo dicht bij wat het 

Nederlandse symbool bij uitstek is te staan voelde bijzonder. 

Kroatië
Veel over gehoord, maar tot mei van dit jaar waren we er nog nooit 

geweest, Kroatië. De Adriatische kustlijn is adembenemend mooi. 

Azuurblauw water en oneindig veel baaitjes. We verloren ons hart in 

Zadar. Dit oude stadje neemt je mee terug in de tijd en is tegelijk fris 

en modern. De zonsondergang is hier het mooiste van heel Kroatië, 

woorden van Alfred Hitchcock. Hij had gelijk. Het is iedere avond een 

schouwspel van oneindig veel tinten rood, oranje, geel en blauw. 

Curaçao
In september verblijven we een maand in de Nederlandse Caribbean. 

Naast heerlijke stranden en wuivende palmen werden we vooral geraakt 

door het ruige en ongerepte noorden van het eiland. Hier beukt de 

Caribische zee op de grillige kust en dat heeft zijn sporen achtergelaten. 

De trip met een 4x4 jeep is een aanrader voor iedereen die Curaçao 

bezoekt. 

Het einde van Dutch Nomad Couple, maar een nieuw hoofdstuk is 

gestart. Angela, Tino en Philou zetten hun nomadische leven voort 

als Dutch Nomad Family. Wat hun volgende bestemming is? 

Je kunt hun belevenissen volgen op Facebook, Instagram en

YouTube via @dutchnomadfamily


