
Aarzeling | En soms is die ont-
moeting met dat onverwachte ook 
even schrikken en aanvaarden dat 
er iemand anders is, dat die een 
eigenheid heeft, een identiteit en 
die ook met je wil delen. 

 

Onverwacht | Gastvrijheid draait 
om het onverwachte, het feit dat je 
als gast zomaar iets krijgt, spontaan, 
zonder dat je dat verwacht en vaak 
op een onverwacht moment. Het 
komt als vanzelf.  

Ver-dragen | Gastvrij zijn gaat er 
ook vanuit de kant van de gast-
heer of -vrouw om dat zij de gast 
verdragen op hun plek, hen daar 
als volwaardige mens beschouwen 
maar ook hen ver-dragen: de kans 
te geven méér mens te worden, iets 
te ontdekken. 

Als het op gastvrijheid aankomt, 
denk dan aan ‘Aloha!’, zegt Hilde 
De Laet, Visitor Services & Marke-
ting Manager bij Hidrodoe in He-
rentals. Aloha is het Hawaïaanse 
woord voor welkom en tot ziens  
en een uitdrukking van liefde, 
medelijden en sympathie. Aloha 
als letterwoord verwijst naar 
vijf handelingen om authentieke 
gastvrijheid vorm te geven.

Ask (vraag): 
Wat heeft je gast nodig? Waar kan 
je mee helpen? Wat stelt je gast 
op zijn of haar gemak?

Listen (luister):  
Hoor wat je gast vertelt. Luister 
naar zijn vragen. Zoek naar de 
wens achter de klacht.

Observeer 
wat er gebeurt en... 

Help 
waar het nodig is. En dan... 

Ask again (vraag opnieuw)
en opnieuw en opnieuw...

Komt uit het hart | Gastheren 
en -vrouwen dragen dan ook vaak 
een zekere warmte, zelfs passie 
voor hun plek met zich mee die 
ze maar al te graag me de gasten 
willen delen. Ze willen tonen hoe 
die plek onderdeel uit maakt van 
wie zij zijn. 
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Ja, Gastvrijheid!

We gingen op zoek naar welke woorden gastvrijheid bij jullie/de 
deelnemers oproepen. Het gesprek met Marc Colpaert gaf velen nog 
een extra inspiratie. 

ALOHA

 De animo blijft groeien ... 

Rap op Stap reisadvies is haast 

overal bereikbaar.  De Lijn draagt 

bij via gratis rittenkaarten.  Sociale 
restaurants zetten hun deuren open 

voor vakantiegangers.

 Iedereen Verdient Vakantie verbindt vragen 

en ideeën met oplossingen. En dat allemaal 

in open samenwerking.

In 2017 konden via Iedereen Verdient Vakantie 

van Toerisme Vlaanderen 

157.000 mensen wél met vakantie. 

Dat kan omdat meer dan 

600 toeristische partners 

hun drempels verlagen. 

 

1800 sociale organisaties

brengen die uitstappen en verblijven 

tot bij mensen in armoede. 

 Het netwerk in 2017 ... 

‘We doorbreken een barrière. 
Mensen zoeken veel sneller 
contact met elkaar op door de 
lounges, meerbedkamers en 
ledenkeukentjes. In Jeugdher-
berg Oostende voelt iedereen 
zich thuis.’’

CARL CRAEY - DE PLOATE

‘Wij zijn de voorklimmers en 
helpen vakantiegangers de 
top bereiken. Als voorklimmer 
moet je rekening houden met 
de mensen die je bij hebt. Wij 
willen mensen de stap laten 
zetten naar hun vakantiedro-
men, al lijken die op het eerste 
gezicht voor hen nog onbereik-
baar.’

JORIS GUIOT , VRIJWILLIGER RAP-
OP-STAP LEDEBERG

‘Wij laten mensen ontspannen en tot 
rust komen in een groene omgeving. 
Als onthaalmedewerkers van het 
Arboretum proberen wij ons helemaal 
in te leven in de noden van de gast.’

GRIET EN ILSE, ARBORETUM KALMTHOUT

 Drie gastvrije prak-
tijken...

Bel naar het 
gratis nummer 1700 

of 02 504 03 91
Mail naar info@

iedereenverdientvakantie.be 

Grasmarkt 61, 1000 Brussel I T 02 504 03 91 
www.iedereenverdientvakantie.be

  

5 OKTOBER 2018

Op 5 oktober 2018 lag de Plantentuin 
van Meise in de zon. Een lange rode loper 
naar het statige kasteel vertelde elke 
bezoeker: ‘Kom verder. Je bent welkom.’ 
Je werd verwacht. Dat kon je zien aan 
de glimlach van gastheren- en vrouwen. 
Je proefde gastvrijheid, terwijl je je 
met je dampende ko�  e en oervlaamse 
ko�  ekoek op een stoel, bank of tegen 
een kussen aan zette. 

Ze hadden er alles aan gedaan, die gast-
vrouwen- en heren. Ze hadden een gezel-
lige plek gecreëerd voor jou. Ruimte om 
de andere gasten te leren kennen. Er was 
tijd voor een gesprek. Je kon ontmoeten, 
nadenken, ontdekken en leren.  

Gast-vrij, zeggen we in het Nederlands. 
We hopen dat je je vrij voelde. Het Duitse 
woord legt de klemtoon op vriend-
schap voor je gast: gastfreundschaft. 
In het Frans en Engels - hospitalité, 
hospitality - gaat de betekenis terug op 
bekwaamheid (hospitable). Elke taal en 
cultuur heeft een uniek woord, met eigen 
klemtonen en verhalen. In Farsi klinkt 
het als Mehman Nawazi , vertelde Walli 
Sediqi, een collega bij het steunpunt. Dat 
begrip verwijst naar harmonie tussen 
gast en gastheer. 

Wij spreken van gast-vrijheid. Op zijn best 
is de ‘vrijheid’ wederzijds. De vreemde-
ling die je als gastheer ontvangt, kan 
ook jou vrij maken. ‘Want een gast 

brengt het geschenk van het verschil,’ zei 
gastspreker en fi losoof Marc Colpaert, ‘en 
precies in de ontmoeting met de ander 
en zijn anders-zijn, schuilt een kans om 
ook onszelf opnieuw te zien.’

Als je het woord ‘gastvrijheid’ hoort, 
waar denk jij dan aan? Welk ogenblik 
in jouw herinnering was een prachtige 
illustratie van wat gastvrijheid met 
mensen kan doen?  
Laat het ons weten. We brengen jouw 
verhaal graag op www.verbindjeverhaal.be

WAT EEN MAGISCH WOORD

Gastvrijheid, 
Gastfreundschaft, 
Hospitality

Aloha!

Gastblijheid

Lost in translation 
maar toch niet... 

Gastvrijheid, 
Gastfreundschaft, 

Hospitality

‘Als ik jou niet had ont-
moet, was ik mijn eigen 
‘zelf ‘ niet zo tegengeko-
men.’

MARC COLPAERT
CULTUURFILOSOOF 

 AUTHENTIEKE GASTVRIJHEID 
Herinnering aan een bijzondere 
leerdag 
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WARMTE KOMT 
VAN BINNENUIT...  

Een haardvuur, een gezellige zetel 
met een zacht dekentje en een war-
me chocolademelk. Het is de warmte 
waar zoveel mensen over spreken 
als ze aan gastvrijheid denken. 

Het doet wat met je, je krijgt meteen 
een warm gevoel en droomt van 
gezelligheid. Maar echte warmte 
komt van binnenuit. 

De gastheer die jou ontvangt doet 
het met liefde en persoonlijkheid. ‘Je 
bent welkom, we zitten voor je klaar.’

IK ZIE JOU...

Als gast vraag ik eigenlijk maar één 
ding: neem de tijd om mij te zien. 

Een goede gastheer hoeft zijn gasten 
niet voortdurend op hun wenken te 
bedienen. Hij maakt tijd en ruimte 
om zijn gasten te ontvangen, met hen 
te praten en haar hen te luisteren. 

Stel als gastheer eens een geïnteres-
seerde vraag waarop je het antwoord 
niet weet. 

VERWONDERING 
IS KONING. 

Stralende ogen en oprechte glim-
lach, open armen en een wijde blik. 

Het zijn de instrumenten van ver-
wondering. Zie je gast en vier samen 
dat wat zo eigen is aan hem of haar, 
maar ook aan jou. 

Diversiteit is een schoonheid, geen 
obstakel. Verschillen zorgen niet 
voor anders zijn, maar anders zijn 
maakt een verschil. Het staat ga-
rant voor onvergetelijke, gastvrije 
ontmoetingen. 

Authentiek gastheer of gast-
vrouw zijn, hoe doe je dat? 
Het staat niet in handboeken. 
Tijdens de inspiratiedag ontdek-
ten we ondermeer dit: 

“AMAI IK ZOU HIER KUNNEN BLIJVEN.”

Het is 16 uur vliegen naar Japan, zo ver van de Westerse wereld en 
toch voelde Nena zich er thuis en welkom. “Ik dacht: Amai, ik zou 
hier kunnen blijven. De mensen die we tijdens onze reis ontmoetten 
waren één voor één authentieke, vriendelijk en oprechte mensen. Ik 
raad iedereen aan om naar Japan te gaan en er de authentieke gast-
vrijheid te ervaren. We kunnen zoveel leren van de Japanse cultuur.”

NENA, EEN KEMPISCH MEISJE IN JAPAN

In één van de pensions waar Nena en haar vriend verbleven, werden 
ze warm onthaald door een ouder koppel. Ze spraken geen Engels 
maar toch konden ze elkaar begrijpen. Ze probeerden hen van alles 
uit te leggen met handen en voeten. Nena en haar vriend ontvingen 
er elk een kimono en traditionele slippers. Je kent ze misschien wel: 
schoentjes met de houten blokjes onderaan.  Hierdoor hadden ze het 
gevoel dat ze welkom waren én ze kregen een stukje van de cultuur en 
het land mee. Japanners zijn altijd vriendelijk. Ook als ze een slechte 
dag hebben, dan nog blijven ze een basisrespect hebben voor elkaar. 
Dat is iets dat me bijgebleven is en dat ik meegenomen heb naar 
huis. Ik probeer altijd vriendelijk te zijn tegen iedereen.“

‘Een foto met één beeld, 
quote of woord voor 
gastvrijheid. Wat staat er 
op die foto?’

Die vraag stelden we aan de aanwezige 
aanbieders en Rap-op-stap-vrijwilligers. De 
rijkdom aan antwoorden delen we graag 
met jullie... 

‘Gastvrijheid is het gevoel krijgen dat er ie-
mand TIJD voor je maakt, en aanvoelt welke 
AANDACHT je nodig hebt.’

PETER MEULENDIJCK - ZORGVERBLIJF HOOIDONK

‘Het beeld dat bij mij voor ogen komt? Een 
lachend gezicht met de ogen gericht naar de 
lens. Een persoonlijke begroeting waarin het 
gezicht welkom zegt zonder woorden.’ 

PETER MEULENDIJCK - ZORGVERBLIJF HOOIDONK

‘Je bent geen nummer gebleven. Geen angst. 
Geen koopwaar. Geen eigendom. Jij hoort bij 
ons, bij allemaal. Jij bent die ik nu noem, met 
name een lieve mens van ons.’ 

DORIEN DE TROY - AGENTSCHAP INBURGERING & 
INTEGRATIE

ZE GLIMLACHTEN NAAR ONS MET HUN OGEN, 
ECHT OPRECHT!

Lost in translation 
maar toch niet... 

Durf te vragen. 
Durf te helpen. 

Iedereen Verdient Vakantie 
is er voor jou. Begin bij 

www.iedereenverdientvakantie.be 
of bel GRATIS 1700 als dat 

handiger is voor jou.

Wat denkt het netwerk over 
gastvrijheid ...

1 2 3

5

4

1 Eigen tentoonstelling ‘Gastvrijheid’ bewonderen
2 Druk bezig met wat gastvrijheid betekent
3 Eindresultaat tentoonstelling ‘Gastvrijheid’
4 Eén van de resultaten...
5 Knippen en plakken, kleuren en schrijven, het kan al-
lemaal... 

‘Als ik me onze 
gastvrijheid van morgen 
verbeeld... ’

Nadat we onze ervaringen over gastvrijheid 
deelden en geïnspireerd raakten door de 
inzichten van cultuurfi losoof Marc Colpaert, 
stonden we stil bij onze dromen voor de 
toekomst. 

‘Als ik denk aan een moment in de toekomst, 
dan zie ik een ogenblik waarop iedereen 
met minder kan toekomen. Dan is onze 
levenskwaliteit hoger doordat we minder 
polariseren. Daarnaast zullen we de natuur 
meer verwelkomen, omarmen. Ik hoop dat 
we dan onze kinderen hoopvol in de ogen 
kunnen kijken.’

MARK COLPAERT - CULTUURFILOSOOF

‘Allemaal gelijkgestemden die samenwerken 
vanuit eenzelfde passie naar openheid in een 
(h)eerlijk morgen!’

ELS MICHIEL - TOERISME DENDERMONDE

GASTBLIJHEID 

Is gastvrijheid een vaardigheid die je kan leren in opleiding? ‘Oplei-
ding is wel goed, maar de effecten zijn nogal vluchtig’, zegt Hilde De 
Laet van Hidrodoe. ‘Gastvrijheid ontwikkelt zich wanneer je daar dag 
in dag uit aandacht aan schenkt. Waarover je veel praat, krijgt kansen 
om te groeien. Benoem elkaars gastvrije gebaren. Wissel tips uit. Deel 
ervaringen. Dan gaat gastvrijheid in je DNA zitten, als gastblijheid.’ 
Het is een bijzonder woord. Het vertelt iets over de blijdschap van 
mensen die zich gezien en welkom voelen. En het zegt wat over de 
vreugde die gastvrijheid brengt voor gastvrouw en -heer. Daarin toont 
zich het plezier te mogen werken in de toeristische sector. Is er iets 
mooier dan dat?

ALS GASTVRIJHEID 
HET DNA VAN JE ORGANISATIE 
WORDT 
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