
Ze reisden er zowel zonder als met 
kinderen. Iedere keer was te kort en 
altijd wilden ze langer blijven. Keer op 
keer hadden ze moeite om terug in 
Nederland te landen. De heimwee naar 
Afrika was zo sterk dat Bern (38) en 
Leonie (37) dit jaar een grote beslissing 
namen: samen met hun kinderen Floris 
(7) en David (4) vertrekken ze voor een 
jaar naar Zuidelijk Afrika. Het was een 
hoop geregel, maar daar denken ze nu 
niet meer aan: “de vrijheid die je ervoor 
terugkrijgt is onbetaalbaar.”

“We zijn nu tien weken in Namibië en 
vinden de reis tot nu toe al één groot 
cadeau: het is onbeschrijfelijk hoe het 
voelt om elke dag alle tijd voor elkaar 
te hebben. We reizen op ons gemak en 
doen waar we zin in hebben. We staan 
op als we wakker worden, eten als we 
trek hebben en gaan slapen als we moe 
zijn. Het samen zijn zorgt ervoor dat je 

naar elkaar toegroeit; ook de kinderen 
zijn sinds we door Afrika reizen dikke 
vrienden geworden. Ze hebben samen 
de grootste lol.”

“De BusGordijnen  
werken ook als zon- 
wering, ze houden de 
Afrikaanse zon buiten”

De familie reist door Afrika in een Mer-
cedes 614 die ze zelf hebben omge-
bouwd tot camper. Dit was een flinke 
klus, ze werkten er een half jaar aan. Ze 
isoleerden zelf de wanden en bouwden 
de bedden, keuken, kasten en ramen. 
Er was één ding dat ze zelf niet konden 
maken: de speciaal op maat gemaakte 
gordijnen: “We wilden goede raambe-
kleding, iets dat de ramen goed afdekt. 
Gordijnen met ingenaaide magneten 
waren de uitkomst; deze liggen als we 
reizen in een kast en als we ze nodig 
hebben klikken we ze voor de ramen en 
hop, niemand ziet je meer! Zelfs de kin-
deren kunnen de gordijnen ophangen.”

De eigenwijze Bern en Leonie wilden 
gordijnen met een Afrikaanse uitstraling 
en vonden de ideale stof hiervoor in 
Engeland. “Bij BusGordijn is het ook 
mogelijk om gordijnen te laten maken 
met een zelf aangeleverde stof: ideaal. 

Onze gordijnen zijn niet alleen verduis-
terend, ze werken tevens als zonwe-
ring en houden de Afrikaanse warmte 
buiten.” De familie was verbaasd dat er 
niets hoefde te worden ingemeten, alle 
communicatie verliep via de mail: “Alle 
maten van de diverse bussen zijn bij 
Laurie van BusGordijn bekend.  

Toen we het pakket kregen zijn we di-
rect gaan plakken in de bus. Alles paste 
perfect, het was precies wat we voor 
ogen hadden en het staat zo tof!”

De familie is inmiddels in Botswana. 
Benieuwd naar de bijzondere reis die ze 
maken? Volg ze op Instagram:  
@familyroadtripinafrica

Bern en Leonie reizen een jaar 
door Zuidelijk Afrika

“We staan op als we wakker worden, eten als we trek hebben en gaan slapen als we moe zijn”
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