
                          
Hallo Stephanie, Stel jezelf eens voor: wie ben je? Vanwaar kom je?  
Hoe ben je bij Hannibal terecht gekomen?
Ik ben Stephanie, 30 jaar -snif snif*- en ik woon in Brugge. De eerste 
kennismaking met Hannibal (toen nog JKVG) was in 2006. Na enkele 
jaren Jomba van de CM had ik nood aan iets nieuws. Gelukkig had  
ik twee heel enthousiaste vriendinnen die al met Hannibal op  
vakantie waren geweest en zo maakte ik dus de overstap. 

*Stephanie heeft de maximum leeftijd om mee te gaan op vakantie bereikt.

Wat was de bestemming van je allereerste vakantie? En hoe heb je 
die ervaren? 
De allereerste bestemming was: “BELGIË”! Jazeker. In mijn beginjaren 
had je de keuze tussen vakanties of uitwisselingen. In de zomer 2006 kwam Estland naar België. Deze 
vakantie was voor mij een enorm positieve ervaring. Ik leerde enorm veel bij over het land, sprak voor 
het eerst een week Engels. Ik heb mensen ontmoet waar ik nu nog steeds veel contact mee heb. 

Wat is je fijnste Hannibal herinnering?
Het zijn er zo veel! Iedere vakantie heeft wel iets wat me bijgebleven is. Marokko vond ik het meest 
indrukwekkend. Ik heb daar dingen gezien die ik nog nooit gezien had, een ware cultuurshock. Een 
heel gezin op een brommertje zien rijden door de smalle straatjes van de soek, de brandende zon, 
de prachtige kleuren van het land. Mijn meest recente reis naar Jordanië had dit ook allemaal en hier 
was het avontuurgehalte nog wat hoger. Maar uiteindelijk was elke vakantie wel een beetje grenzen 
verleggen en dat vond ik het fijnst. 

Wat mis je het meest de week na de Hannibalvakantie?
Meestal mijn groepsleden en de omgeving. Ik vind België altijd zo grijs na een vakantie. 

Hoe kan je de sfeer op vakantie omschrijven? 
De sfeer op vakantie is altijd heel gezellig en ervaar ik als heel ontspannen. Vaak was het ‘s avonds zo 
gezellig dat gaan slapen erg moeilijk was, dan weet je dat de sfeer goed zit. 

Wat heb je zeker altijd bij in je valies als je op vakantie gaat met Hannibal?
Mijn hoofdkussen. Ik slaap het best op mijn eigen hoofdkussen, dat kan ik dus echt niet missen. 

Wat zou je zeggen aan mensen die nog twijfelen om mee te gaan op een Hannibalvakantie?

Het is misschien een beetje cliché, maar gewoon NIET twijfelen en de stap zetten!  
Je leert er ongetwijfeld fantastische mensen kennen en je bezoekt plaatsen die je alleen zeker niet  
zou ontdekken. 

       Als je de baas was van Hannibal en je had 10 miljoen,  
       wat zou je doen?
       Ik zou alle deelnemers trakteren op 3x/dag een  
       restaurantbezoekje bij de locals! Dat vind ikzelf één  
       van de belangrijkste dingen op vakantie om te kunnen  
       genieten van de lokale keuken. 
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