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Paulien (28) trekt er goedkoop op uit door te couchsurfen en gratis te kamperen. © Marleen Annema

Paulien (28) reist bijna gratis:
kamperen in de tuin en werken in
ruil voor overnachting

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:

Paulien van der Werf (28) doet aan couchsurfen en kampeert bij

wildvreemden in de tuin.

GOEDKOOP OP VAKANTIE

Waarom ga je goedkoop op vakantie?

,,Mijn werk als blogger is geen vetpot, dus ik heb geen groot budget. Ik begon

op mijn achttiende met ‘workaway’-vakanties. Daarbij werk je een paar uur per

dag in ruil voor gratis kost en inwoning. Zo hielp ik in Engeland met

schoonmaken en ontbijt opdienen in een bed and breakfast en in Ierland

werkte ik in de tuin. Ik werkte dus wel tijdens vakanties, maar door het andere

landschap had ik meteen een vakantiegevoel. Door te besparen op eten en

verblijf kon ik langer wegblijven.”

Lees ook

Karin betaalt geen cent voor verblijf door huizenruil: ‘Sliepen in een Zwitserse villa’

Huur opgezegd en met een caravan langs de kust: 'We traden op in ruil voor gratis
verblijf'

Hoe kwam je bij couchsurfen?

,,Via een slechte ervaring met workaway. Ik was op een plek in Slovenië waar

een nare sfeer hing. Ook spraken de mensen geen woord Engels. Mijn vriend

vond dat ik daar weg moest en regelde een couchsurf-plek in de buurt. Die

mensen waren heel gastvrij en het beviel zó goed, dat ik nooit meer ben

gestopt met couchsurfen.”

Ik reis veel alleen en vind couchsurfen
gezellig. Anders zit ik in mijn eentje op een
hotelkamer
- Paulien (28)

Je slaapt met couchsurfen dus bij iemand op de bank?

,,Dat kan, maar je kunt ook slapen in een logeerkamer of op een matras op de

grond. Op couchsurf-websites staan vaak foto’s. Als ik een kleine bank zie

denk ik: daar pas ik met mijn 1 meter 80 niet op. Liever ga ik voor een matras

of slaapbank.”

Waarom is couchsurfen zo leuk?

,,Vooral door de mensen: ze nodigen je uit in hun huis, je mag mee-eten en

daar hoeven ze niets voor terug. Je bent er alleen voor de gezelligheid. Ook

willen ze je graag de omgeving laten zien. Ik heb gecouchsurft in Engeland,

Schotland en Frankrijk, maar ook in Nederland. Zo ging ik bijvoorbeeld een

weekend naar Arnhem.”

Heb je ook mindere ervaringen

gehad?

,,Ik sliep met een vriendin in een vies

huis in Glasgow. De afwas stond

metershoog opgestapeld, overal

lagen geopende blikjes kattenvoer

en de katten liepen over het

aanrecht. Een van die katten krabde

het gezicht van mijn vriendin zelfs

open. Het was een avontuur, maar ik

zou niet naar die plek teruggaan

haha.”

,,Zelf ontvang ik ook couchsurfers,

omdat ik graag anderen help. Ik heb

één keer een vervelende ervaring

gehad met een man die steeds te

dichtbij kwam zitten. Ik heb hem er

de volgende ochtend meteen

uitgezet.”

Couchsurf je ook alleen?

,,Zeker. Ik reis veel alleen en vind couchsurfen gezellig. Anders zit ik in mijn

eentje op een hotelkamer. Ik slaap meestal bij iets oudere mensen, een stel of

een vrouw alleen. Om het veilig te houden lees ik de reviews op couchsurf-

websites en weet altijd iemand waar ik ben. Couchsurfen voelt misschien gek

omdat we geleerd hebben ‘niet met vreemde mensen mee te gaan’, maar

mensen zijn juist zo behulpzaam.”

Hoe heb je in coronatijd goedkoop vakantie gevierd?

,,Ik wilde niet couchsurfen want dat past niet binnen de regels, dus wandelde ik

afgelopen zomer met mijn tentje door Nederland. Ik ging naar Limburg en

Friesland en belde aan bij mensen met de vraag of ik in de tuin mocht

kamperen.”

,,Eén keer kreeg ik ‘nee’ te horen, maar de meeste mensen vonden het prima.

Soms kwamen ze zelfs avondeten of ontbijt met verse croissantjes brengen.

Het was ver uit mijn comfortzone om zomaar ergens aan te bellen, maar mijn

vakantie was op deze manier veel leuker en goedkoper!”

Paulien (28) couchsurft gewoonlijk, maar

vanwege corona kampeerde ze afgelopen jaar

bij mensen in de tuin. © Paulien van der Werf

Nog goedkoper op vakantie? Het kan. Kamperen in de achtertuin van je

onderburen, bijvoorbeeld:
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