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Wij zijn een Nederlands stel uit Breda dat sinds september 2016 voor onbepaalde tijd de 

wereld over reist als digital nomads. Danique (28) onderhoudt daarbij haar eigen 

contentbureau Fernweh Media en schrij voor The Wandering Mind. Daan (32) beheert  

reiswebshop Needs To Travel en werkt achter de schermen mee aan The Wandering Mind. Ons 

doel is om 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.    

OVER DAAN & DANIQUE

BEST GELEZEN 
• Budget Gili: Hoe duur is reizen op de Gili-eilanden?

• Backpacken in Zuidoost-Azië: alle visums op een rij

• Werken in Australië als backpacker? Deze zaken regel je bij aankomst

• Zo vraag je jouw Working Holiday Visum voor Australië aan

• Hiken naar het Annapurna Base Camp: de kosten

The Wandering Mind is een reisblog voor actieve reizigers, backpackers en digital nomads dat 

online staat sinds 1 januari 2017. Twee keer per week verschijnen er informatieve artikelen 

over bestemmingen, routes, budget guides, reistips en het combineren van reizen met 

werken. Daarnaast willen we andere mensen motiveren hun (reis)dromen na te leven en niet 

te veel te denken in grenzen. Dit doen we door het delen van onze eigen reiservaringen en de 

eerlijke kant van het reizen te laten zien. Onder het motto working and living life the fullest 

verkennen wij de wereld. 

OVER THE WANDERING MIND
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NEDERLAND: 56% / AUSTRALIË: 11% / INDONESIË: 6% / VK: 5% / VS: 3% / BELGIË: 3%  

BEZOEKERS

  740          1112         1312          456

BLOG
Maandelijkse pageviews: 9.500

Maandelijkse unieke bezoekers: 5.300

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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• Schrijven van (gast)artikelen en advertorials

• Persreizen 

• Reviews van accommodaties, producten of diensten 

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

• Winacties 

Iets anders in gedachten? Mail gerust naar info@thewanderingmind.nl

MOGELIJKHEDEN

• Kwalitatieve content gecreëerd door copywriter met +5 jaar werkervaring 

• Teksten in zowel Nederlands als Engels 

• Hoge kwaliteit fotografie en/of video 

• SEO-geoptimaliseerde teksten die lekker weglezen maar ook gevonden worden door 

Google, voor resultaten op de lange termijn 

• Professionele en mobielvriendelijke website ingespeeld op groei en de toekomst 

WAAROM SAMENWERKEN?
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SAMENGEWERKT MET O.A.:

TESTIMONIALS

“We had the pleasure of working with Danique and The Wandering Mind and have 

been very impressed with the quality of their work, as well as their professionalism 

throughout our collaboration. From the beginning, the focus was on how to accommodate 

the requests that we had and how to creatively promote our business to the best of their 

ability. We received an extremely well written article and some high-quality photographs 

which will be hugely beneficial in promoting our products to international travellers.

Thanks Thanks for working with JUCY Cruise The Wandering Mind! The pleasure was all ours.”

- KATE DANAHER, SALES REPRESENTATIVE JUCY – WWW.JUCY.CO.NZ

KOMT JOUW REISORGANISATIE HIER TE STAAN? 

“In The Wandering Mind zag ik meteen de link tussen onze belevenisvolle reizen 

naar het Pure Noorden en de pure artikelen die Danique schrij. Daarom besloot 

ik gelijk contact op te nemen! Danique belicht de belevingen die je op reis ervaart. 

De foto’s en tekst nemen je mee naar haar avonturen waardoor de sfeer van de 

bestemming extra krachtig wordt. De communicatie met Danique maakte de 

samenwerking af. Ze denkt mee, ze hecht waarde aan de belangen van het merk 

en is in de omen is in de omgang flexibel, informeel en professioneel. The Wandering Mind staat 

hoog in het samenwerkingslijstje.”

- ELINE VAN DAM, ONLINE MARKETEER – WWW.VOIGT-TRAVEL.NL


