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Over mij & mijn blog

N I E U W

Ik ben Debby, blogger op Healthy & Travel T(r)ips.
Healthy & Travel T(r)ips is een reis- en lifestyle blog van
een nieuw samengesteld gezin..
Met Healthy & Travel T(r)ips wil ik alle gezinnen (van
normaal tot net ietsje gekker) inspireren om te reizen,
dichtbij of net ver weg. Als globetrotter ging ik namelijk
op zoek naar verhalen van gelijkgestemden die graag
reizen

en

die

plots

deel

uitmaken

van

een

niet

standaard gezin.
Jammer genoeg vond ik geen gelijkaardige verhalen
ondanks dat er vandaag meer nieuw samengestelde
gezinnen zijn dan ooit tevoren.
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Ik wil het echte verhaal brengen, ik wil alle
soorten gezinnen goesting doen krijgen om te
reizen,

ook

al

lijkt

dit

in

eerste

instantie

onmogelijk.
Daarnaast geef ik lezers een eerlijke kijk in ons
leven met alle ups en downs en wil ik andere
vrouwen

aanmoedigen

in

hun

reis

van

moederschap.
Als blog met een nieuw verhaal, ben ik op zoek
naar leuke samenwerkingen om echte gezinnen
te inspireren en niet de perfecte gezinnen.

Samenwerkingsmogelijkheden
Ambassadeur van uw merk
Persreis, blogtrip of destination marketing
Een review van uw product of dienst
Winacties / leuke give-away
Een schrijfopdracht voor uw merk
Alle andere ideeën, suggesties of voorstellen
zijn welkom. Uiteraard heb ik mijn eigen stijl
en voorliefdes. Ik schrijf niet over eender wat
en ga niet in op alle uitnodigingen. Past jouw
merk, hotel, product, … bij mijn

blog dan

praat ik graag over de mogelijkheden.

Een lezing of workshop
Wil je mij graag uitnodigen voor een lezing of workshop rond
reizen?
Mail je vraag naar healthyandtraveltrips@hotmail.com en ik
bekijk samen met jou de mogelijkheden.
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