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Kiki (39) en haar gezin in Italië, toen haar jongste dochter vier maanden oud was. © Kiki Hermus

Kiki (39) en gezin backpacken met
alleen handbagage: ‘Niet altijd even
charmant’

Een vakantie kan een flinke hap uit je budget zijn.

Maar sommige mensen hebben er een sport van gemaakt om goedkoop

vakantie te vieren. Op allerlei creatieve manieren drukken ze de kosten.

Elke week laten we zo’n vakantieganger aan het woord. Deze week: Kiki

Hermus (39), haar man en drie dochters (13, 10 en 6) backpacken low

budget met alleen handbagage.

GOEDKOOP OP VAKANTIE
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Hoe begon het backpackavontuur?

,,Mijn man en ik gingen vroeger luxe op vakantie, bijvoorbeeld naar een resort

in Mexico. De eerste backpackvakantie was onze huwelijksreis. Samen met

onze oudste dochter (toen 1,5 jaar) gingen we naar Thailand. We waren

meteen verkocht. We zijn daarna met het gezin naar Cambodja, Vietnam,

Maleisië en Singapore geweest. Backpacken doen we ook in Europa:

bijvoorbeeld met de trein door Italië.”

Lees ook

Onderhandelen levert Chantal (33) veel op: ‘In hotels vraag ik om een upgrade’

Marlou (28) en haar vriend slapen op vakantie in hun bestelbusje: ‘Beetje behelpen’

Waarom low budget?

,,Hoe meer kinderen we kregen, hoe goedkoper we wilden reizen. Voor meer

personen boeken is hartstikke duur. Ook geven we ons geld liever niet uit aan

één dure vakantie. Als we goedkoper gaan, kunnen we vaker. In niet-coronatijd

reizen we vier of vijf keer per jaar naar het buitenland. We besteden ongeveer

100 euro per dag met ons gezin van vijf.”

Inpakken is een kunst. We hebben vooral

sportkleding mee, dat droogt snel en weegt

weinig

Hoe reis je met alleen

handbagage?

,,Wij zijn erin gegroeid. De eerste

keer hadden we koffers mee, dat

bleek onhandig. Daarna pakten we

een rugzak, nu alleen handbagage.

Ook lekker goedkoop. Inpakken is

een kunst. We hebben vooral

sportkleding mee, dat droogt snel en

weegt weinig. We zien er niet altijd

charmant uit op vakantie, dat is dan

maar zo.”

Jullie besparen ook op overnachten?

,,Zeker. In Azië doen ze niet moeilijk over hoeveel mensen je op een kamer

propt. Met twee kleine kinderen namen we een tweepersoonskamer en hadden

we kinderbedjes mee: tentjes met opblaasmatrasjes. Nu delen we met z’n

vijven een vierpersoonskamer. De jongste slaapt tussen ons in. We

overnachten ook in hostels, dat kan gewoon met kinderen. We boeken één

slaapzaal met drie stapelbedden die we voor onszelf hebben. Alleen het

sanitair delen we.”

En verder?

,,We besparen veel op eten. Ik koop een snijplank en een mes en we halen

fruit op de lokale markt. Ik heb ook opvouwbare siliconenbakjes mee: die vullen

we met rijst, ei en groente. Zo hoeven we niet het dure eten op het vliegveld of

bij een wegrestaurant te kopen.”

Reizen binnen een land doen we ook goedkoop met de lokale trein of bus. Zo

hadden we een treinrit voor 60 cent per persoon. Als je je erop instelt dat je

uren zit te zweten in een gammel treintje – want geen airco – is het een

avontuur. Met kinderen is het goed te doen. Toen onze jongste elf maanden

was, ging ze de hele coupé door. Iedereen wilde met haar spelen.”

De vlucht naar de bestemming is wel duur toch?

,,Mijn man werkt bij Transavia, dus we kunnen goedkoop mee op een vlucht als

er plaats is. Dat bespaart soms twee derde van de ticketprijs. We moeten vaak

een paar dagen wachten voordat we kunnen vliegen, maar dat maakt ons niet

uit. Ook gaan we weleens op twee verschillende vluchten: mijn man en mijn

dochter met de ene vlucht, ik met twee dochters met de andere.”

Kiki en haar gezin in 2019: 'Met z’n vijven voor

ons hostel van 18 euro per nacht, met al onze

bagage voor vier weken Vietnam' © Kiki

Hermus

Ik vond het met een baby juist makkelijk: die

slapen overal

Waarom vinden jullie low budget backpacken zo leuk?

,,Als je bij straatstalletjes eet, op de markt fruit haalt en in de bus zit, kom je

meer mensen tegen dan in je hotelkamer. Zo maak je een stukje van het leven

in het land mee. Ik vind het ook fijn dat we als gezin tijd voor elkaar hebben op

zo’n vakantie. Onze kinderen houden vooral van zwemmen. En ze eten

natuurlijk graag pizza, haha.”

Dacht je weleens: waar ben ik aan begonnen?

,,Ik ben in Cambodja ziek geweest, waarschijnlijk buikgriep. Ik sliep 48 uur en

mijn man was alleen met drie kinderen op onze kleine kamer. Dat was niet fijn.

Ook als een kind ziek is, denk ik: waarom doen we dit eigenlijk? Maar kinderen

zijn veerkrachtig: de volgende dag gaan we alweer op pad.”

Hoe is goedkoop backpacken met kleine kinderen?

,,We krijgen bijzondere reacties: mensen vinden het stoer, maar zouden het

zelf nooit doen. Ik vond het met een baby juist makkelijk: die slapen overal. De

leeftijd van 1,5 tot 2,5 was lastiger. Kinderen rennen dan de hele tijd weg dus je

moet constant opletten. Maar het is onze passie om zo te reizen en kinderen

zijn flexibel. Die van ons zijn er helemaal aan gewend en vinden het leuk.”

Zou jij met alleen handbagage op vakantie gaan?

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een

volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een gesprek

willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun

naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts

bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken

Sinds 15 mei mogen we naar een aantal landen en eilanden op vakantie. Hoe

druk is het nu eigenlijk? En welke bestemming is populair? Dat zie je in

onderstaande video:

 6 REACTIES

LOG IN EN REAGEER

Gea de Vlugt 1 jaar geleden

Geweldige ervaring dat backpack, zijn 62 en 65 en oen dat nog steeds in Azië genieten daar 

nog veel van

Martinetti 1 jaar geleden

Ik zou het echt niet kunnen, heb er veel bewondering voor! 

Ik lees heel graag de verhalen die Kiki schrijft tijdens hun prachtige vakanties.

Astrid Beek 1 jaar geleden

Backpacken doe je met een rugzak of, om jullie woord te gebruiken, handbagage. De kop van 

het artikel slaat dus nergens op, backpacken is per definitie alleen met handbagage.

Alice T 1 jaar geleden

Met hand baggage naar Afrika. Mensen nemen vaak te veel mee. Rugzak is beter dan een 

grote koffer.

Netty Kwaaitaal van der Vliet 1 jaar geleden

Wij gaan al meer dan 30 jaar naar Azië. Back Packen, ook naar Iran, Armenië en Georgië. Wij 

met z'n tweetjes geven niet meer dan €20,- per dag uit, inclusief slapen, eten, vervoer. Wij 

hebben verschillende vrienden overgehouden aan onze reizen. 1 Iraniër is zelfs bij ons thuis 

geweest. Geweldig. Dit jaar blijven wij in Nederland. En wij worden een dagje ouder; 72 en 71 

jaar. Nooit ziek geweest en dat willen wij graag zo houden.
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