REISREDACTEURENWEDSTRIJD

AND THE WINNER IS...

MANON VAN WĲNEN!
NA EEN HALF JAAR IN DE BAN TE ZĲN GEWEEST VAN DE REISREDACTEURENWEDSTRĲD, KWAM VOOR MANON VAN WĲNEN EINDELĲK HET HEUGLĲKE NIEUWS.
ZE MAG VOOR LIVING NAAR SURINAME. “IK HEB METEEN MĲN FAMILIE EN VRIENDEN
OPGETROMMELD VOOR EEN FEESTJE MET VEEL ROTI EN POM!”
TEKST Judith Hoogland FOTOGRAFIE Studio 5982 STYLING Bianca Verweĳ VISAGIE Borka MET DANK AAN Canon, Hof van Saksen, Martinair, MasterCard, Pampa Bags.

WINNAAR

Manons grote droom is uitgekomen. Ze mag als reisredacteur op pad voor Living, haar favoriete

MANON VAN WIJNEN

blad. Manon: “Living past helemaal bĳ me. De reisverslagen zĳn positief en lekker feel good.

LEEFT IJD: 30

Mĳn oren, ogen en neus probeer ik zo veel mogelĳk open te stellen voor alles wat er op me

BEROEP: journalist, eigenaar tekstbureau

afkomt. Voor negatieve dingen sluit ik me niet af, maar die hoor ik ook wel in het nieuws. Ik ge-

Broodtekst

niet ervan om positieve dingen te vertellen, waar zowel het land als de lezer beter van wordt. Ik

EERDERE PUBLICAT IES: o.a. BoekieBoekie,

kies voor de lach.”

Zonnebloem, Rotterdams Dagblad, ANWB)

De reis naar de Filippĳnen, waar Manon het winnende reisverslag over schreef, was een van de

KAN NIET WACHT EN TOT: “Ik samen met

mooiste van haar leven. “De mensen op de Filippĳnen zĳn echt geweldig. Ze willen je overal bĳ

de Suri’s sta te swingen in Paramaribo!”

helpen, zonder er ook maar iets voor terug te willen. Zo open en ontspannen. De Filippino’s

GAAT NU ZE GEWONNEN HEEFT:

hebben echt mĳn hart gestolen.”

“Alvast een beetje Surinaams leven met

Leuke adresjes verzamelen, mooie foto’s maken en de lezer meevoeren naar het land: een reisverslag

een dubbeldik Surinaams kookboek en

schrĳven lĳkt geen sinecure. Maar voor Manon is het een tweede natuur. “Als ik op reis ga, heb ik

een cd’tje van Sabina Starke.”

altĳd een notitieboekje bĳ me. Daarin teken en schrĳf ik elke dag op wat me het meest is opgevallen.
Een grote buffel, een kind in een mooi schooluniform, een bĳzondere brug... Ik probeer zoveel

EN OP NUMMER 2 & 3...

mogelĳk van het land te proeven, ook al ga ik gewoon op vakantie. Ik lees me in, kĳk films en ter

Op de 2e plaats is Janneke Voorn geëindigd, met

plekke doe ik mĳn best om de taal, de keuken en de mensen te leren kennen. Ik vind dat heel

haar ‘shortbreak Normandië’. Pam Hesselmans

interessant. Over elke reis die ik ooit heb gemaakt, zou ik nu nog een verslag kunnen schrĳven.”

werd derde met haar reisverslag over Belize.

Dankzĳ haar deelname werkt Manon nu freelance op de redactie van Living. Manon: “Mĳn reisverslag heeft me naast een geweldige droomreis dus ook nog eens extra werk opgeleverd.”

NIEUWE WEDSTRĲD

Binnenkort is het zover. Dan stapt Manon met haar vriend Arjen in het vliegtuig om voor Living

Ben je geïnspireerd geraakt? Ook in 2009 komt

een reportage te maken over Suriname. Ze plakt er extra tĳd aan vast, want Manon wil er niet alleen

er een Living reiswedstrĳd!

zelf beter van worden. “Via de Stichting Projecthulp Suriname heb ik kinderen gevraagd wat hun

Winnares Manon met op de
achtergrond de foto’s van haar
reisverslag over de Filippĳnen.
Top Replay Vestje Madé Jeans H&M

wensen zĳn. Vervolgens heb ik sponsors gezocht die mĳ helpen die wensen ter plekke te vervullen,

094

WIL JE HET WINNENDE ART IKEL VAN

zoals schriften, puzzels, speelgoed en kleurpotloden uitdelen. Zelf koop ik honderd knuffelbeertjes.”

MANON LEZEN? GA DAN NAAR

Wat is haar volgende droom? “Ik hoop dat ik voor Living de hele wereld over mag reizen om van

WWW.LIVINGREISREDACT EUR.NL.

wat ik het allerliefst doe mĳn beroep te maken. Wie weet!”
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