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Onder Dak brengt het verhaal van landgenoten die in het buitenland wonen en er - kleinschalig - logies aanbieden. Als geen ander vormen zij een brug tussen de Reiskrantlezer-gast en de vakantiebestemming. Als dat geen meerwaarde is!
Onder Dak

REIZEN KAN JE LEVEN VERANDEREN. EEN REIS NAAR ZUID-AFRIKA LIETPATRICK EN ANITA BESEFFEN DAT ZE HUN BESTAAN EEN ANDERE WENDING
WILDEN GEVEN. DE STAPPEN DIE HIEROP VOLGDEN, BRACHTEN HEN OP EEN
HEEL ANDERE PLEK. NA VELE OMWEGEN EN VEEL AFWEGEN KWAMENPATRICK EN ANITA IN HET OOSTEN VAN HONGARIJE TERECHT. DAAR VER-
WELKOMEN ZE NU AL TWEE JAAR VAKANTIEGANGERS IN HUN TISZA LODGE.
Patrick was nachtwaker, Anita verpleegster, toen ze in 2002 aan hun reis doorZuid-Afrika begonnen. Niet meteen de gedroomde beroepen voor een ideaalsociaal leven. Het land veroverde hun hart en opende hun ogen: ‘We zagen indat we werden geleefd en weinig tijd voor elkaar overhielden’. Ze droomdenervan om daar te blijven en een eigen guesthouse te beginnen. Onder de men-sen zijn, andere mensen leren kennen, was hun ding. Ook thuis hadden zegraag gasten over de vloer.
Eenmaal het huis verkocht, begon de zoektocht naar een nieuwe thuis in hetzuiden van het zwarte continent. Drie maanden en vijfduizend kilometer later,gaven ze met spijt in het hart dit voornemen op. Ter compensatie voerden zePlan B uit: een stukje van de wereld zien. Met stiekem in het achterhoofd dewens om hun droomplekje te vinden. Een half jaar trokken ze met de rugzakdoor Latijns-Amerika, van Ecuador naar Mexico. Een onvergetelijke reis, maareen nieuwe stek vonden ze niet.
Terug in Europa, bekeken ze de mogelijkheden dichter bij huis. Nu ze zich goedberedderden in het Spaans, was Spanje misschien wel aangewezen. Financieelonhaalbaar, wees de verkenning uit. Marokko dan maar? Prachtig vakantieland,maar leven en werken in een islamitisch land leek hen niet vanzelfsprekend.

Rust en ruimtein Hongarije
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Oost-Europa? Ze trokkeneen maand naar Bulgarije,maar durfden het niet aanom er iets op te starten. Hetdeed hen terugdenken aaneen reis naar Hongarije:de vriendelijke mensen,de mooie landschappen,het lekkere eten, de goedewijn, de betaalbaarheid.Uit Sofia reden ze erheen.Twee weken later vonden ze in het dorpje Tiszaderzs een grote graanschuur, diehen meteen inpakte. Tiszaderzs is een authentiek dorpje in de laagvlakte in hetoosten van het land, op twee uur rijden van de hoofdstad Boedapest. Het dorpligt aan het Tiszameer, het kleine broertje van het Balatonmeer. De streek -onbekend is onbemind- kent geen massatoerisme. Op het visrijke meer isallerhande watersport mogelijk. 
Inmiddels is de oude graanschuur volgens westerse normen omgebouwd tot eenguesthouse, met een persoonlijke service die je in een vijfsterrenhotel niet hebt. Patrick en Anita: ‘We moesten onszelf in het begin vaak eens in de arm knijpen omzeker te zijn dat we niet droomden. En toen alles af was en onze spaarcentjes op,vroegen we ons af of de gasten ons wel zouden vinden. Maar dat lukt wonderwel!En wie hier komt, is aangenaam verrast door dit onbekende stukje Europa.
Om de streek te ontdekken, is een eigen auto aanbevolen. Patrick helpt de gastendaarbij al te graag op weg met zijn kennis van de omgeving. Zo is het NationaalPark Hortobagy, waaraan Tiszaderzs grenst, Unesco-werelderfgoed en een uitste-kende vertrekplaats om de poesta in te trekken. In het juiste seizoen kun je er detrek van de kraanvogels meemaken. Naast de natuur en de ongereptheid van destreek, de rust en de ruimte, is het goede landklimaat een stevige troef. 
Patrick en Anita hebben het er graag voor over om het moeilijke Hongaarsonder de knie te krijgen. Van de weeromstuit waarderen de buren dit zozeer dater regelmatig groenten, eieren of gebakjes getrakteerd worden. Ze vertellen denieuwkomers waar en wanneer de aardappelen, de uien of het vlees voordeligzijn. Of ze komen spontaan de bomen snoeien. En aan de vakantiegangerstonen ze graag de juiste weg… met handen en voeten
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