Beste pers-professional,

#Save or Sink – SOS Travel zet zijn acties verder
De voorbije maand werden we met #Save or Sink – SOS Travel ontvangen door Ministers
Demir, Crevits, Muylle en Goffin.
Bij het overleg werd er goed geluisterd en konden wij de vele problemen waar we mee te
maken krijgen toelichten.

vandaag zijn we echter in onze sector nog geen stap verder :


Omzet voor onze sector met betrekking tot reizen binnen Europa is quasi O.



Omzet voor onze sector met betrekking tot reizen buiten Europa is helemaal O.



We zijn volledig afhankelijk van financiële ondersteuning die momenteel onvoldoende is
om deze crisisperiode te overbruggen als reisbureau of reisorganisator, autocarbedrijven
enz. Het is ook elke maand bang afwachten of er überhaupt een verlenging komt van de
huidige maatregelen, of indien er een nieuwe maatregel in voege treedt die ook van
toepassing is voor onze sector. Sinds maart komen er geen ‘nieuwe’ reservaties binnen,
maar blijven we werken om bestaande dossiers te herboeken/annuleren tot soms 4 maal
toe. Zelfstandige reiskantoorhouders en personeel blijven werken en de kosten lopen op,
en dit zonder nieuwe inkomsten.



Er is een enorme kloof ontstaan tussen de reisvoorschriften in de verschillende Europese
-Schengen- landen. Het ‘kleurboek’ maakt het werken voor ons onmogelijk. Er is ook
sprake van oneerlijke concurrentie binnen Europa, want België is één van de weinige EUlanden die de aanbevelingen van de EU niet volgt met betrekking tot de
reisrestricties. Men kan bv. perfect vanuit Duitsland naar Turkije reizen. Je kan perfect
vanuit Spanje naar Costa Rica reizen, naar Tanzania vanuit Frankrijk, enz. Voor ons is dit
broodroof.



Werk een duidelijk en onderbouwd Europees systeem uit om de risico’s per regio aan te
duiden.



Er wordt vanuit de wetenschap en door de virologen gegoocheld met cijfers die absoluut
niet gestaafd kunnen worden. Is statistiek geen exacte wetenschap?



De reeks virologen die continue een forum krijgen om bijna dagelijks een straffe quote te
lanceren gebruiken ‘toerisme’ als hun zondebok. Stop de berichtgeving omtrent het feit
dat reizen gevaarlijk zou zijn en niet aangeraden wordt. Het is niet het reizen op zich dat
gevaarlijk is, maar wel de manier hoe je je gedraagt op de bestemming. Maak ook het
verschil tussen mensen die echt op vakantie gaan en het ‘etnisch’ personenverkeer. De
meeste besmettingen in het buitenland worden nl opgelopen door reizigers die voor
familiebezoek naar het buitenland gaan en niet door mensen die op vakantie in het
buiteland verblijven.



Stuur enkele positieve signalen de wereld in zodat mensen waar het mogelijk is op reis
kunnen/wensen te gaan. Het is er soms veiliger dan in België. Het verhaal van de
‘staycation’ werkt duidelijk niet.



De georganiseerde reisindustrie kan trouwens een belangrijke bijdrage leveren bij de
‘contact tracing’ met betrekking tot reizigers die terugkeren uit het buitenland.



Geef de mensen terug een perspectief om te kunnen reizen. Een reservatie maken bij de
georganiseerde reisindustrie is zelfs in deze moeilijke tijd voor de klant veilig. Door de
verplichte insolventieverzekering zijn alle gelden betaald aan de georganiseerde
reisindustrie verzekerd en wordt er bij een eventueel falen een terugbetaling voorzien.

In onze vorige actie hebben we een noodkreet geuit en zochten we dringend bloeddonoren.
Tot op vandaag hebben we ze nog niet gevonden, daarom :

Woensdag 16.09 : een actie gericht aan het celeval. (corona veilig)
 We zullen met ons team post vatten aan het ministerie van Volksgezondheid vanaf 10u
met een duidelijk boodschap. Eenieder van ons zal aan een infuus met bloed hangen.
 Er wordt aan de leden van de celeval een kleurboek overhandigd met kleurpotloden,
samen met ons manifest.
 Er wordt een enorme taart in de vorm van een wereldkaart voorzien, volledig rood met
een superklein wit taartstukje die het verwaarloosbare aanbod voorstelt dat aangeboden
mag worden vanuit België. Dit kleine stukje wordt hen ook aangeboden en symboliseert
waar wij als reissector moeten van leven…
De geschreven pers, VTM/VRT/KANAAL Z/regionale tv-zenders zullen op de hoogte worden
gebracht en we hopen dat ook u deze actie kadert en ons een forum geeft om dit aan te
kaarten.
Wij ontvangen ondertussen ook al vanuit meer dan 47 landen steun voor onze actiegroep en
eisen. Heel wat landen kwijnen weg zonder toerisme. Meer dan 115.000 professionele
bezoekers bezochten reeds onze facebookpagina. De solidariteit is warm en ongezien. Een
volgende actie zal Europees georganiseerd worden met delegaties uit verschillende
Europese landen. Binnenkort meer info hieromtrent.

We hopen op uw aanwezigheid op woensdag 16/09.

