Esther Baas en Ramon Lucas hebben Norge Reiser en Suid Afrika
Reise omgevormd tot Cape Tracks. Reden is dat in de loop der jaren
de twee organisaties zijn samengesmolten, waarbij werknemers
taken onderling al oppakten en de specialismen van beide bedrijven
elkaar goed aanvulden. “Ook viel ons op dat we vrijwel dezelfde
soort reizigers helpen; mensen die op zoek zijn naar avontuur en
nieuwe plekken willen ontdekken. Daarnaast hebben we ook
vanwege het financiële plaatje en uit praktisch oogpunt besloten
om onder één naam verder te gaan”, aldus Ramon.
Nu, zo'n zeventien jaar verder, is het pensioen van
Douwe en Marian in zicht gekomen en zijn er
ondertussen steeds meer taken overgedragen aan
Esther, Ramon en andere collega’s. De twee
familiebedrijven werden aan het begin van 2018
samen in één kantoorpand ondergebracht. Nu is
het tijd voor een nieuwe stap, ook met het oog op
de reiswereld die weer een beetje op gang komt.

“Norge Reiser is in oktober zo’n twee jaar geleden
overgenomen door Esther en Ramon. Het bedrijf
werd opgericht door Esther haar tante Rietje Baas,
die destijds startte met reizen naar Noorwegen.
Daarna werd het aanbod uitgebreid met
verschillende rondreizen naar Zweden, Finland en
de Baltische staten. Ook expeditiereizen naar het
Arctisch en Antarctisch gebied voegde zich aan het
rijtje toe. Rietje kreeg ook de vraag om het bedrijf
uit te breiden met de bestemming Zuid-Afrika,
maar dit sloot niet helemaal aan bij het aanbod.
Haar broer Douwe had hier wel interesse in, en zo
ontstond Suid Afrika Reise.

“De reiswereld begint heel, heel, héél langzaam
weer te openen, maar dan eigenlijk alleen voor
Europa”, verzucht Ramon. “De eisen om te mogen
reizen zijn per land verschillend en vaak ook nog
afhankelijk van waar je de tien dagen daarvoor
bent geweest. Naast het geven van reisadvies
moeten wij nu ook continu op de hoogte zijn van
de inreisregels en hoe de verzekeringen daar
vervolgens weer mee omgaan. Het is eigenlijk
niet te doen.”

Ramon vervolgt: “Gelukkig willen mensen graag
reizen en kijken ze ook al naar 2022. Maar we zien
dat er vooral naar Noord-Europa wordt gekeken,
het reizen buiten Europa komt nog niet op gang. Er
komen gelukkig aanvragen en ook boekingen
binnen, dus wij gaan het winnen van deze
coronacrisis, maar niet zonder slag of stoot!”
Om de financiële problemen in toom te houden,
zijn zowel Ramon als Esther ook buiten hun eigen
bedrijf gaan werken. “Dat doen we sinds
november vorig jaar en ik moet zeggen, dit geldt
voor veel eigenaren van kleine reisorganisaties.
Aangezien wij geen vergoeding krijgen is de enige
manier om brood op de plank te krijgen dat je
ergens anders gaat werken. Het voordeel hiervan
is wel dat wij nog geen enkele werknemer hebben
moeten laten gaan. Het nadeel is weer dat wij zelf
ook het stukje salaris voor de werknemers en de
kosten van het bedrijf erbij moeten verdienen...”

Ramon laat weten dat er ook een positieve kant
aan dit alles zit. “De klanten die op pad zijn
gegaan, omdat ze mochten reizen, zijn veelal
klanten voor het leven! Ze waren dolblij met alle
informatie die wij ze konden geven en hebben
fantastische reizen gemaakt. Hopelijk kunnen we
snel weer alles aanbieden en zorgen dat we weer
mogen en kunnen genieten van het reizen!”
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