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Ik ben Bart, 42 jaar, hiking liefhebber en vader van twee dochters.
In mijn jonge(re) jaren heb ik trektochten gedaan in alle continenten. Van de
prachtige Tongariro crossing in Nieuw-Zeeland of Mount Kosciuszko in Australië
tot Chileense vulkaantoppen en meerdaagse trekkings door de Andes. Met mijn
familie door het Thaise oerwoud of de Zwitserse Alpen… stuk voor stuk prachtige
hiking ervaringen. Enkele jaren geleden heb ik de draad terug opgepikt na wat
jaren van inactiviteit (kids ) en heb ik met mijn zus de West Highland Way in
Schotland gewandeld. Alweer een tocht om nooit te vergeten. De Lee trail met
broer en zus, Kungsleden of Opaalkust met mijn vriendin, tochten met mijn
kinderen, solo op de GR 131 in Tenerife, in de Franse Alpen of Schotse Highlands…
allemaal leuke hiking ervaringen in hopelijk een lange rij van nieuwe trekkings
die nog mogen volgen.
Proffesioneel ben ik kok-gerant in een instelling voor volwassen gehandicapten
en verder zet ik me in voor de hiking organisatie hikingadvisor.be, lid van de
Klim- en Bergsportfederatie.
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Onze website bezoekers zijn over het
algemeen op zoek naar praktische
informatie over hiking trails en/of
materiaal om trekkings te doen.
We zijn er dan ook fier op dat er al
zeer veel bezoekers van onze website
nadien een tocht van onze website
ondernomen hebben en zelf op stap
gingen.De website heeft dan ook als
doel mensen de weg te wijzen naar
het zelfstandig hiken en hierbij
praktisch te helpen waar het kan.

Website statistieken die nog elke maand groeien en een
breder doelpubliek bereiken.

FB.COM/WONDERANDWANDERING

INSTAGRAM.COM/WONDER_AND_
WANDERING

TWITTER.COM/CAERSBART

FOTO'S IN HOGE RESOLUTIE ZIJN OP AANVRAAG VERKRIJGBAAR!
STUUR EEN MAIL NAAR INFO@CAERSBART.BE EN WE BEZORGEN JE MET
PLEZIER EEN COLLECTIE VIA WE TRANSFER.
VIDEO'S @ VIMEO.COM/CAERSBART

Samenwerken met Wonder & Wandering kan op verschillende manieren! We zijn voorstander

van een aanpak op maat, waarbij de meerwaarde voor de bezoekers van onze website op de
eerste plaats staat. Zo gaan we, ondanks de vele aanvragen, niet in op voorstellen om
bijvoorbeeld cosmetica producten te testen op onze hiking-tochten ;-). Verder geloven we
sterk in een niet-conventionele aanpak van organisaties om hun doelgroep te bereiken.
Aangezien onze website vooral wil inspireren, zitten er wellicht heel wat potentiële klanten
tussen het diverse doelpubliek dat terecht komt op caersbart.be en de daarbij horende sociale
media kanalen. Vragen? Aarzel niet om ons te contacteren, zodat we samen door de
mogelijkheden kunnen wandelen.
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