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We dragen dit boek op aan alle reizigers die de droomhebben om de wereld te zien. Australië is bij uitstek geschiktom te reizen en te werken. Het is er ‘easy going’ en demensen zijn goedlachs, behulpzaam en eerlijk. Dit proef jemeteen zodra je voet op Australische bodem zet. De natuur iseen van de schoonste plekken op aarde en je vindt er demeest verlaten gebieden waardoor je je echt down undervoelt. De stranden zijn oogverblindend aantrekkelijk metverbluffend mooie zonsopkomsten en zonsondergangen.Wij hopen dat dit boek je inspireert om er een jaar tussenuitte gaan. Boek een ticket en ga het avontuur aan! Of je nu eentussenjaar neemt voordat je aan een vervolgstudie begint, ofdat je na je afstuderen gaat reizen of na een periode vanwerken naar Australië wilt gaan, het is een verrijking voor jepersoonlijke ontwikkeling en een onvergetelijke ervaringvoor je leven. No worries mate!We willen niet vergeten om onze vrienden te noemen die onskeer op keer inspireren met hun bijzondere reisverhalen endie geïnteresseerd zijn in onze belevenissen. Wat een gavetijd hadden we met vrienden en ouders die ons hebbenopgezocht tijdens onze reis. We willen elkaar bedankenomdat we al zo’n fantastisch jaar in Canada hebben gehadwat heel bijzonder en waardevol is geweest en genieten nuvolop van de unieke belevenissen in Australië. We willen Ellygraag bedanken voor de eindcontrole van de proefdruk. Jeleest nu een nieuwe versie van ons boek, gebaseerd op deactuele informatie van gebruikte websites zoals weergegevenin januari 2018.
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VoorwoordWe zijn in Australië met z’n tweeën! Het is voor ons de derdekeer dat we in dit prachtige land zijn, dat zegt waarschijnlijkgenoeg. We verwonderen ons opnieuw, we zien weer anderedingen en genieten van wat er op ons pad komt. Het is onzedroom en we kunnen dit ondernemen omdat we het reizenallebei fantastisch vinden. De wereld ligt letterlijk aan onzevoeten en dat voelt heel rijk. Na ons avontuur van dertienmaanden in Canada hebben we vol enthousiasme eenroadtrip gemaakt door het zuidwesten van Amerika. Onzeauto hebben we weer in Canada geparkeerd, zodat we dielater nog eens kunnen gebruiken. Na onze reis op Hawaï, Bali,Singapore en in Maleisië belandden we ‘Down Under’. Aanhet einde van 2015 hebben wij online een ‘working holiday’visum voor Australië aangevraagd en binnen twee wekenwerd dat afgegeven per e-mail. Op onze eigen tijd konden webinnen twaalf maanden het land in gaan en nieuweherinneringen onstaan iedere dag.In dit boek hopen wij jou te inspireren om er een jaartussenuit te gaan naar dit geweldige land. Het land van dekangoeroes, koala’s en krokodillen, van de beelschone natuuren prachtige stranden met de oceaan. Precies dezelfde reisbeleven, dat kan nooit iemand ons nadoen. De reis wordt eensucces door jezelf, door de mensen die je ontmoet op je pad,door de omstandigheden, ervaringen, gebeurtenissen enverrassingen die op je weg komen. Soms moet je op het juistemoment op de juiste plaats zijn. Het is altijd goed om jegezonde verstand daarbij te blijven gebruiken. In dit boekkom je allerlei onderwerpen tegen die samenhangen met eenjaar op reis gaan. Denk hierbij aan de voorbereidingen watbetreft hulp van een reisorganisatie en wat te doen als je jereis zelf wilt regelen, je visumaanvraag, informatiebetreffende je paspoort, het boeken van vliegtickets, het
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vinden van een geschikte reisverzekering, het opstellen vaneen reischecklist en andere praktische tips die je kunnenhelpen om zaken thuis goed af te ronden voordat je vertrekt.Je leest informatie over Australië, zoals hoe je je verblijf kuntregelen bij aankomst. Over hoe je werk kunt vinden, eengeschikt vervoersmiddel om mee te reizen, hoe je eenvoudigin je levensonderhoud kunt voorzien op een manier die jeniet al te veel geld kost. Je leest hoe je het beste eenbruikbare auto kunt kopen voor een geschikte roadtrip, overkenmerken van verschillende staten en nog veel meer. Weschrijven voornamelijk over onze eigen ervaringengecombineerd met goede tips die we onderweg hebbengeleerd. Waar we informatie van andere bronnen gebruiken,zullen wij de naam of referentie van die bron weergeven indit boek. Probeer onderweg de snelle recepten voorbackpackers uit. We eindigen dit boek door de ervaring vanandere backpackers met jou te delen en we laten jemeegenieten van een interview met een Australisch ‘greynomad’ koppel. Heel veel leesplezier en inspiratie gewenstom je droom waar te maken!

Opera House & Harbour Bridge – Sydney, NSW
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VisumaanvraagVoor Nederlanders tot en met 32 jaar is er de kans om eenjaar met een working holiday visum naar Australië te gaan,ook wel het reis-werkvisum genoemd. Het is eenvoudig omdit visum zelfstandig aan te vragen op internet. Houd errekening mee dat je het working holiday visum tweemaanden vóór je 31e verjaardag aanvraagt, want na dezedatum wordt het visum niet meer afgegeven. Het is eenunieke kans om met het working holiday visum te gaanwerken en reizen in Australië.Het is heel gemakkelijk om het visum zelf aan te vragen opinternet. Hier is geen visumkantoor voor nodig en het kost jeniet zoveel tijd en ook geen geld om je te laten helpen dooreen organisatie. Het visum zelf kost wel geld. Je kunt bijgoogle bij wijze van spreken al op zoek gaan naar de websiteom het working holiday visum voor Australië aan te vragen.Na het lezen van dit boekje kun je ook direct naar de goedewebsite gaan, namelijk www.border.gov.au. Klik het kopje‘Individuals and travellers’ aan en kies uit onderstaand menu‘Working in Australia’. Vervolgens zie je informatie oververschillende soorten visa wat je waarschijnlijk duizelt. Scrolvooral gauw naar beneden naar ‘Take a working holiday inAustralia’. Je komt in het menu ‘Visit and work’ en dan klik jenog een keer op ‘Take a working holiday in Australia’. Kieshet visum in scenario 1: Working holiday visa (subclass
417). Klik op ‘apply now’, dit betekent dat je je visum kuntaanvragen. Eerst maak je een account aan met eengebruikersnaam en een wachtwoord. Vervolgens vul je dedetails in die van je worden gevraagd. Aan het einde moet jede gegevens van een contactpersoon in Nederland invullen.Gebruik in overleg hiervoor de gegevens van een ouder ofverzorger. Het visum kun je heel gemakkelijk met eencreditcard betalen. De kosten zijn ongeveer AUD $420.
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Het kan zijn, dat als je langer dan zes maanden in een anderland hebt gereisd, je een bewijs van goed gedrag van dat landmoet aanleveren. De Australische immigratiedienst heeft ditvan jou nodig. Er gaan wel wat weken overheen voordat jedat bewijs krijgt. Houd daar rekening mee qua tijd, vooral alsje het visum voor een bepaalde datum wilt hebben.Uiteindelijk hoorden wij twee weken na aanmelding dat hetworking holiday visum Australië voor ons werd afgegeven.Dat is goed nieuws. Het bewijs van de Australischeimmigratiedienst krijg je per e-mail. Op het betreffendeformulier staat exact voor welke datum je het volgende jaarin Australië moet zijn. Eerder dan de gegeven datum mag jealtijd het land in gaan. Tijd om je werk thuis af te ronden, denodige voorbereidingen te treffen, vliegtickets te boeken enons kikkerland te verlaten.Vanaf het moment dat je visum wordt afgegeven, heb je eenjaar de tijd om Australië in te gaan. In welke plaats je het landmet het vliegtuig bereikt en waar vandaan je vliegt maakthierbij niet uit. Het visum wordt automatisch en duselektronisch aan je paspoort gekoppeld. De mensen van debordercontrole zijn daar om je het hemd van het lijf te vragenover waar je naartoe gaat en wat je gaat doen. Als je eenglobaal reisplan hebt gemaakt en eventueel al een verblijf- ofwerkadres hebt, zorg dan dat je dat op papier kunt laten zien.Nadat je een jaar in Australië bent geweest met je workingholiday visum, kun je nog een keer een jaar verlengingaanvragen als je leeftijd dat toelaat. Dit wordt het ‘second
year working holiday visa’ genoemd. Voorwaarde is wel dat jein het eerste jaar in Australië 88 dagen agrarisch werk moethebben gedaan in bepaalde postcodegebieden. De tweedeaanvraag kost hierdoor meer tijd en aandacht doordat jeondertekende formulieren van je eerdere werkgevers moetaanleveren om aan te kunnen tonen dat je dit hebt gedaan.


