
Hilde. Homie Yade tovert ’s ochtends 
wafels en havermoutpannenkoekjes op 
tafel, ’s middags geniet het gezin van 
een panini op het terras en als vieruurtje 
staat er een virgin mojito op het menu. 
Yade is chef-kok, kelner en afwashulp 
in één. Ook doet ze kleine klusjes zoals 
opruimen, stofzuigen en de bedden 
opmaken.
Voor de eerste workshop van de Squad 
staat De Kleine Chef voor de deur. 
Smaakprofessor Jordy maakt in zijn 
foodlab magische bereidingen met 
rook, mist en zelfs bubbels. Vooral de 
tongtattoo’s vallen in de smaak bij Aiko 
en Maya. Met velletjes hostiepapier en 
eetbare inkt ontwerpen de meisjes hun 
eigen designs: een hartje, een lachende 
emoji of gewoon ‘hey’. De kinderen 
vinden het “zo cool” en steken meteen 
hun tong uit voor een TikTok. Nog in 
hetzelfde filmpje: vrieslolly’s met 
gezichtjes, dansend fruit in mocktails en
een pistool met eetbare rookbellen. Dit 

Wat?
Zonder dat je uren in het vliegtuig of de 
auto moet zitten, wil Staycation Squad 
je een onvergetelijke vakantie bezorgen. 
Een zogenaamde Homie zet lekker eten 
op tafel, maakt de bedden op en brengt 
hotelservice aan huis, terwijl de Squad 
instaat voor de leukste animatie tijdens 
je staycation. 

Voor wie?
Acht personen kunnen meegenieten 
van het hotelgevoel in huis, dus nodig 
gerust vrienden of familie uit. De 
activiteiten van de Squad zijn voor alle 
leeftijden: van een workshop TikTok tot 
een ballonvaart of een hottub in de tuin.

Ervaring?
“Ik heb mijn cornflakes al afgeruimd, 
terwijl dat eigenlijk niet moest!” Een 
Homie in huis, dat is even wennen voor 
Maya en de rest van het gezin. “Al ben 
je dat héél snel gewoon”, lacht mama 

GETEST 

Instant vakantiegevoel
tijdens je staycation
Zon op je bord, een opgeruimd huis en originele animatie waar 
kinderen niet over kunnen zwijgen tegen hun vriendjes. 
Staycation Squad zorgt voor een instant vakantiegevoel en dat 
thuis bij Aiko (12), Maya (10) en mama Hilde.

Van waterpret tot buitengewoon kamperen: Limburgse 
gezinnen testen originele activiteiten voor kinderen.

Jana Brusten

Kidsproof

Homie Yade legt Maya, Hilde en Aiko twee dagen lang

in de watten. 
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voor zowat elk continent: van kleurrijke 
boa’s tot een verrekijker voor op safari 
of een hoed tegen de brandende zon. 
De kinderen zijn meteen op hun gemak 
en doen er alles aan om de grappigste 
foto naar “moeke en monke” of “metie 
en David” te sturen. Aiko en Maya zijn 
zo enthousiast dat hun halve kleerkast 
over de balustrade naar beneden 
vliegt. “In Las Vegas moet ik toch mijn 
glitterjurkje dragen!” 

Conclusie?
Ontzorgen is het perfecte woord om 
Staycation Squad te omschrijven. De 
Homie legt je in de watten voor dolce far 
niente in je eigen kot. Aiko en Maya 
vinden de twee workshops geweldig, 
want ook tijdens een staycation is 
stilzitten niks voor de twee tieners.

is echt koken op kindermaat: de 
proefjes duren niet te lang en de 
sympathieke chef beantwoordt alle 
vragen met een glimlach en geeft tips 
en tricks waar nodig. 
Om vrienden en familie een tikkeltje 
jaloers te maken, versturen Aiko en 
Maya ook postkaartjes vanuit hun 
staycation. In de woonkamer stelt het 
team van Meerskat een green screen op 
waarop de mooiste vakantieplekjes 
kunnen verschijnen. Uit tientallen 
bestemmingen kiezen Aiko en Maya 
vijftien kaartjes die straks meteen 
worden afgedrukt en op de post 
kunnen. Ze spotten de Big Five in Afrika, 
gokken in de casino’s van Las Vegas en 
poseren met kat Poppie voor de 
piramides in Egypte. In de reiskoffer van 
Meerskat zitten matching accessoires 

Wat?
Bij Staycation Squad zijn 
er vier mogelijkheden. Je 
boekt een Homie, je kiest 
één of meerdere activitei-
ten of workshops van de 
Squad, je gaat voor een 
uitgestippeld arrange-
ment of stelt je vakantie 
helemaal zelf samen.

Prijs?
Dit familiepakket boek je 
voor 1.500 euro. Met 
maximum acht personen 
kan je van je thuisvakantie 
genieten.

Info en boeken?
Alle info en voorwaarden 
in de online vakantieshop 
op www.staycation-
squad.be 

Mocktails vol dansend fruit, bubbels en mist: het kan allemaal in het foodlab. foto’s Anja Blevi
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