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De Greeters, symbool van het participatieve toerisme in Brussel
Het wereldwijde netwerk van de Greeters (Global Greeter Network) viert de 26ste verjaardag
van de creatie van het Greetersconcept. Een gelegenheid om deze vorm van participatief
toerisme even in de kijker te zetten. Het principe is eenvoudig: vrijwilligers delen hun
passies, anekdotes, favoriete plekjes met bezoekers en nodigen hen uit om Brussel op een
andere manier te verkennen. Het is een originele en wat aparte manier om een stad te leren
kennen.
De Greeters, letterlijk “gastheren” in het Engels, zijn inwoners die toeristen op een
ongebruikelijke, originele en persoonlijke manier laten kennismaken met hun stad of wijk,
telkens in een gezellige en hartelijke sfeer. Het concept sluit perfect aan bij de trend van het
alternatieve toerisme dat steeds meer gegeerd is bij toeristen op zoek naar authenticiteit.
In de wereld
Het Greetersconcept werd in 1992 door Lynn Brooks opgericht in New York City en het was
gebaseerd op een verlangen om het echte New York te laten zien door de bewoners van de
“Big Apple” die toen een slechte reputatie hadden bij de toeristen.
Vandaag wordt de gemeenschap van Greeters alsmaar groter. Ze zijn momenteel aanwezig in
38 landen wereldwijd en in 140 bestemmingen. Meer informatie is te vinden op
http://globalgreeternetwork.com

In Brussel
In de hoofdstad delen deze ambassadeurs een unieke, originele en hartelijke ervaring met
enthousiaste bezoekers. De Greeters verwelkomen de toeristen in 12 talen in de vier
uithoeken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het team telt 115 vrijwilligers en is erg
eclectisch. Ze stellen gepersonaliseerde en aparte uitstappen voor op basis van hun ervaring,
hun persoonlijkheid, hun hobby’s, hun beroep, enz.
De uitstappen zijn volledig gratis en de uitwisselingen zijn erg verrijkend. Op deze manier
worden er banden gesmeed tussen verschillende culturen en tradities. De uitstappen
gebeuren in kleine groepen van maximum zes personen (enkel op reservatie) en worden op
maat en gepersonaliseerd georganiseerd.

In 2017 telde het Greetersnetwerk van Brussel meer dan 1.000 inschrijvingen voor uitstappen
met gepassioneerde bewoners. Dat is 30% meer dan in 2016. De belangstelling van de
toeristen en Belgen voor het concept en de hoofdstad neemt dus toe.
Bij de Greeters is er geen sprake van discriminatie. Een uitstap met een Greeter kan voor
iedereen: bezoekers van over de hele wereld, jongeren, mensen die alleen reizen, gezinnen,
vrienden, koppels, expats, gepensioneerden, Erasmus-studenten, mindervaliden, LGBTQI,
enz.
Het Greetersnetwerk van Brussel is een gratis dienst en vloeit voort uit het participatieve
toerisme dat gebaseerd is op het vrijwilligerswerk en het enthousiasme van de bewoners. Het
wordt gecoördineerd door visit.brussels en het sluit aan bij het kader van het onthaal van en
het voorstellen van ontdekkingen aan de bezoekers.
Meer informatie: www.greeters.brussels
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