
 Uitgave: BABA-Reizen   /  24e jaargang nummer 24  /   Deurningerstraat 370  /  7522 CP Enschede    /  Tel: 053-4345652  /    Mail: info@baba.nl 

+ +  + internet: www.baba.nl + + + e-mail: baba@baba.nl + + + + +  + internet: www.baba.nl + + + e-mail: baba@baba.nl + internet: www.baba.nl + + e-mail: info@baba.nl + + K.v.K. 50740881 + + Triodos-bank: NL10 TRIO 0198 3439 06  + + 

BABA BULLETIN 

Speciale Jubileum Editie: 30 jaar BABA-reizen 

Bekendmaking van de winnaars van de 1984-prijs: 

BABA is opgericht in 1984 en bestaat dus 30 jaar!! 
 
Om dit te vieren hebben we begin dit jaar een jubileum-actie aangekondigd in 
“Huis aan Huis” (z.o.z.)  
Twee scholen konden een schoolreisje winnen tegen een “gulden-prijs” zoals 
die in 1984 gold.  
Een voorbeeld: Hebt u een schoolreisje met BABA gemaakt waarbij de BABA-
bus € 475,- kostte en bent u één van de twee gelukkigen? Dan betaalt u slechts 
475,- gulden voor de bus. Omgerekend is dat € 215,55 (€ 1,- is F2,2037) en u 
krijgt dus € 259,45 teruggestort!!  
Het moment is aangebroken om de gelukkige winnaars bekend te maken! 

OBS Het Stroink is één van de twee gelukkigen die 
de jubileumactie van BABA-reizen heeft gewon-
nen.  
Directeur Tonny Pothoven was blij verrast toen ze 
de prijs overhandigd kreeg.  
De school kan de prijs goed gebruiken, want de T-
shirts die de leerlingen altijd dragen tijdens school-
reisjes waren aan vervanging toe. 
Volgend jaar kunnen ze dus in de touringcar van 
BABA plaatsnemen met hun nieuwe outfit! 
 
Van Harte Gefeliciteerd!! 

Directeur van OBS Het Stroink Mevr. Pothoven neemt 
de prijs in ontvangst van Dick Vos van BABA-reizen 

Directeur van OBS Willem Wilmink Mevr. Koster krijgt 
de prijs uitgereikt door Dick Vos van BABA-reizen 

Ook voor Melanie Koster van OBS Willem Wilmink uit En-
schede kwam de prijs van BABA onverwacht. Op het einde 
van het schooljaar is er altijd veel te doen op school, maar 
voor het in ontvangst nemen van de prijs maakte ze graag 
wat tijd vrij. Ze sprak nogmaals haar dank uit voor de manier 
waarop BABA-reizen de schoolreisjes het afgelopen jaar had 
verzorgd en zei dat ook in 2015 zeker weer van de diensten 
van BABA gebruik gemaakt zal worden.  
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BABA:  
wat een rare naam 
Sinds BABA activiteiten ontplooit als 
touringcarbedrijf horen wij van BABA-reizen 
regelmatig de vraag waar die naam eigenlijk 
vandaan komt.  
 
Veel mensen krijgen bij het horen van onze naam 
associaties met ALI BABA en zijn veertig rovers 
en met de sprookjes uit duizend en één nacht. 
Daarmee zitten zij aardig op het goede spoor. 
Onze naam is gekozen in 1984 toen we lange 
expeditie-reizen organiseerden en vooral van de 
lange busreis naar India en Nepal onze 
specialiteit hadden gemaakt. 
BABA betekent in India letterlijk "vader". Het 
wordt echter ook veel gebruikt als troetelnaam 
voor een wat oudere man ("vadertje"). Zo is het 
heel normaal als je de wat oudere eigenaar van 
een theestalletje aanspreekt met "BABA". 
 
Het woord heeft voor Indiërs ook de betekenis 
van wijze man of goeroe (denk maar aan Saï 
Baba). 
Hoewel we niet pretenderen de wijsheid in pacht 
te hebben durven we toch wel te stellen dat we 
het nodige weten over reizen. In zekere zin willen 
we dus uw "reisgoeroe" zijn. 
Prettige bijkomstigheid van onze naam is verder 
nog dat hij makkelijk te onthouden is en dat hij 
veel mensen prikkelt tot eigen interpretaties. 
Toen bijvoorbeeld bleek dat er op één van onze 
reizen door Turkije ook enkele dames van lichte 
zeden in ons hotel verbleven kreeg BABA de 
betekenis "Bij Alle Bordelen Aan".  
 
Wellicht dat u er zo nog wel een paar weet te 
bedenken. Laat ze ons dan gerust weten.  
De beste vondsten worden beloond met een  
BABA-T-shirt. 
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