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Wij zijn een Nederlands koppel dat sinds september 2016 voor onbepaalde tijd op wereldreis 

is. Hierbij ontdekken wij de wereld, onszelf en elkaar, en dat is waar The Wandering Mind om 

draait. Ons doel is voor onbepaalde tijd te reizen, wereldwijd bijzondere ervaringen op te 

doen en in vrijheid te leven. Wij willen niet zomaar landen afvinken, maar ooit 'thuiskomen' 

met nieuwe vaardigheden en kennis die we tijdens het reizen hebben opgedaan. Tussen het 

reizen door werken wij plaatselijk en als digital nomad om daarna weer verder te kunnen 

reizen.      

OVER DAAN & DANIQUE

The Wandering Mind is een snelgroeiend, persoonlijk reisblog dat online is sinds 1 januari 
2017. Sindsdien verschijnen er artikelen over reizen in het algemeen en de wereldreis die we 

aan het maken zijn. Onder het motto working and living life the fullest verkennen wij de 

wereld. Op onze blog verschijnen met name artikelen over bestemmingen, routes, budget 

guides en reistips, maar zijn we ook eerlijk over hoe het reizen er echt aan toe gaat en wat we 

daarbij voelen. Daarnaast willen we andere mensen motiveren hun (reis)dromen na te leven 

en niet te denken in grenzen. Artikelen op The Wandering Mind verschijnen gemiddeld twee 

totot drie keer per week en regelmatig wordt er een reisvideo geplaatst. Ook wordt er actief 

gebruikgemaakt van diverse social media-kanalen. 

Kernwoorden: actief, natuur, samenreizen, budget, cultuur, wereldreis, digital nomad, leven, 

mindful.
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NEDERLAND: 56% / AUSTRALIË: 11% / INDONESIË: 6% / VK: 5% / VS: 3% / BELGIË: 3%  

BEZOEKERS

  726          1100          1304          405

BLOG
Maandelijkse pageviews: 8.300

Maandelijkse unieke bezoekers: 5.000

DOMAIN AUTHORITY
24

GESLACHT
VVrouw: 65%

Man: 35%

LEEFTIJD
18-24: 21%

25-34: 55%

35-44: 11%

45+: 13%

STATISTIEKEN
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 • Reviews van accommodaties, producten of diensten

 • Advertorials

 • Winacties

 • Persreizen

 • Schrijven van gastartikelen

 • Aanleveren van hoge kwaliteit foto's en/of video's

SAMENWERKEN

 • Snelgroeiende reisblog van Nederlands stel dat fulltime reist

 • Professionele teksten geschreven door afgestudeerd copywriter / redacteur 

 • SEO-vriendelijke teksten voorzien van hoge kwaliteit fotografie en/of video (inclusief 

   dronebeelden)

 • Mogelijkheid tot vertaling naar Engelse teksten

 • Professionele website ingespeeld op groei en de toekomst

WERK MET ONS


