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Introductie

In 2013 heb ik van Gorinchem naar Rome gelopen. Ik ben 132 dagen onderweg
geweest en liep in die dagen 2800 kilometer. Mijn tocht ging door Duitsland
(Aken, Bonn, Koblenz, Worms, Augsburg), Oostenrijk (Fernpas, Reschenpas)
en Italië (Bolzano, Merano, Trento, Verona, Bologna, Florence, Assisi, Rome).
Driekwart van de tocht heb ik alleen gelopen, de overige tijd ben ik afwisselend
vergezeld door mijn echtgenoot, mijn twee dochters en mijn zusje. Andere
lopers die ik onderweg tegenkwam waren op twee handen te tellen. In 2013 was
ik 56 jaar oud en had ik nog nooit langer dan drie dagen achter elkaar gelopen.

Route Gorinchem – Rome

Gemüsegasse, Koblenz
(foto: Erica Visman-van Baren)
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Wat bezielde mij?

In november 1999 zat ik bij een lezing van een dame die van Gorinchem naar
Nice gelopen had. De aanleiding voor haar was het feit dat de kinderen uit huis
waren. Zij vertelde over wat de tocht met haar gedaan had, en toen ik dat
hoorde, wist ik het: ik ga naar Rome lopen als mijn dochters uit huis zijn! Klein
probleempje was dat mijn dochters op dat moment slechts 4 en 7 jaar oud
waren. Het zou dus nog even duren. En waarom Rome? Toen ik op de middelbare school zat, kwam mijn vader een keer thuis met het verhaal van een man
die van Lochem naar Rome gelopen was. Het verhaal had diepe indruk op hem
gemaakt en plantte ook een zaadje in mij. Er zijn van die momenten in het leven
dat je gewoon weet wat je moet gaan doen en dat gebeurde bij mij op die avond
in november 1999. Ingeving, bestemming, lot? Geef het een naam, ik weet het
niet.
Waarom sponsoring?

In 2010 begon ik met de serieuze voorbereiding van mijn tocht: trainen,
Italiaans leren, route bedenken, paklijst maken, kleding en spullen uitproberen,
etc. Ik besteedde er veel tijd en geld aan en gelijktijdig knaagde er iets. Vanuit
mijn protestantse opvoeding, waar pelgrimeren niet echt een plaats inneemt,
vroeg mijn innerlijke stem regelmatig of dit niet een erg egoïstische missie was.
Ik wist zeker dat ik de tocht wilde maken, maar toch? Uiteindelijk sprak ik in
2012 iemand die een goededoelenproject aan zijn tocht gekoppeld had. En mijn
wens om de tocht te lopen en mijn knagende gevoel vielen op elkaar. Ik besloot
een project op te zetten voor mensen die minder bedeeld zijn dan ik op dit
moment.
Keuze van het doel

In eerste instantie wilde ik geld bij elkaar lopen voor Pension Maaszicht in
Rotterdam. Maaszicht biedt zorg en begeleiding aan jongeren van 17-23 jaar, die
geen (veilig) dak boven hun hoofd hebben en kampen met verschillende problemen. Toen ik dit idee toetste bij mensen in mijn omgeving, kreeg ik de
volgende vragen: “Is dit geen overheidstaak?”, “Hoe weet je zeker dat het geld
bij de jongeren uitkomt?”, “Waarom Rotterdam?” Deze vragen hebben mij aan
het denken gezet. Vervolgens heb ik de volgende twee criteria opgesteld: het
moest 1) een project voor minderbedeelden in de Gorinchemse gemeenschap
zijn, met 2) een direct verband tussen de financiële bijdrage en de doelgroep.
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Uiteindelijk vond ik een oproep van de Voedselbank Gorinchem voor een
donatie voor de aankoop van groente en fruit. Dat was precies wat ik zocht:
Gorinchem, minderbedeelden en gezonde voeding. Dat laatste aspect boeit mij
al jaren. Het uiteindelijke doel werd een groente en fruitfonds opzetten voor de
Voedselbank Gorinchem, waaruit fruit en groente kan worden bijgekocht als er
onvoldoende aanvoer is uit de reguliere aanvoerkanalen.
Fondsen werving en tegenprestatie

Ik was al jaren lid van een service club. Ik heb daar altijd geroepen: “Ik wil alles
doen, maar vraag mij niet om fondsen te werven, want dat kan ik niet.” Dit was
dus een echte uitdaging voor mij. Hoe vind ik een vorm van fondsenwerven die
bij mij past? Ik ben niet iemand die geld durft te vragen aan onbekenden, en al
helemaal niet als er geen prestatie tegenover staat. Dus was de slotsom dat ik
fondsen ging werven in mijn eigen netwerk en dat ik er iets tegenover wilde
stellen.
In eerste instantie bedacht ik om familie, vrienden en kennissen te vragen
om mij voor één cent per kilometer te sponsoren. Mijn prognose was dat ik
2500 kilometer zou gaan lopen, dus €25 per persoon. Ik droomde ervan om 100
financiële meelopers te vinden en met hun bijdrage een fonds van €2500 op te
zetten voor de Voedselbank. Als tegenprestatie bood ik aan dat de financiële
meelopers elke week van mijn tocht een nieuwsbrief zouden ontvangen. Ook
hier greep mijn omgeving in. Waarom maar één cent per kilometer, doe niet zo
bescheiden, laat het open. En zodoende had ik na een maand ‘werven’ van 40
meelopers mijn eerste euro per kilometer toegezegd gekregen. Stoppen? Ik had
de €2500 namelijk al bij elkaar. Of doorgaan? Ik koos ervoor om voor de 100
meelopers te gaan. Toen kwam er weer een dilemma: vrienden wilden voor mij
in hun netwerk, voor mij onbekende personen, gaan werven. Dat vond ik een
lastige. Goed voor de Voedselbank, maar niet goed voor mij. Mijn nieuwsbrieven zouden dan ook door onbekenden gelezen worden. Wilde ik dat wel?
Na veel dubben heb ik daar een grens getrokken. Ik wilde ‘vrij’ kunnen schrijven over mijn tocht en weten waar mijn nieuwsbrieven uitkwamen. Dus geen
actieve werving van onbekende sponsoren.
De invloed van het Voedselbank project op mijn tocht

Het zoeken van financiële meelopers vond plaats voor mijn vertrek. Het was
heel leuk om mensen uit mijn netwerk te vragen om figuurlijk mee te lopen. Er
kwamen heel veel positieve reacties, soms ook uit onverwachte hoeken. Drie
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dagen voor vertrek had ik 97 financiële meelopers. Ik dacht: “Zal ik nog gaan
voor de 100?” Ik besloot om het los te laten, en zie! Op de dag van vertrek
melden de laatste drie meelopers zich spontaan aan.
Hoe zou het zijn om een wekelijkse nieuwsbrief te schrijven voor een
dyslectisch persoon die vroeger al haar opstellen roodgekleurd terug kreeg? Ik
ontdekte dat ik schrijven over iets dat me na aan het hart ligt heel leuk vind. En
dat de spellingscontrole op de iPad de ergste fouten wel corrigeert. Bovendien
hielp het me om wekelijks de balans van mijn tocht op te maken.
Maar de grootste onverwachtste opbrengst was dat ik een supportgroep
van 100 personen had opgebouwd. Elke keer als ik mijn mailbox opende waren
er weer ondersteunende, inspirerende en informerende berichten. Als ik zin
had, beantwoordde ik ze. Een andere keer ging ik in de nieuwsbrief in op
vragen die voor iedereen interessant waren. De dag dat ik in mijn nieuwsbrief
schreef dat ik had overwogen om mijn tocht te beëindigen in Florence, ontplofte mijn mailbox. Dat was duidelijk niet de bedoeling.
Uiteindelijk heb ik in de voorbereiding en tijdens mijn tocht 32 nieuwsbrieven geschreven die voor mij een heel waardevol verslag van mijn tocht zijn.
Ik denk dat ik zonder de belofte aan mijn meelopers niet de discipline had
gehad om wekelijks over mijn tocht te schrijven. Tevens had ik bij thuiskomst
een zachte landing. Ik hoefde mijn talloze verhalen niet telkens te vertellen, ik
had de meeste al gedeeld. De lezers gingen vaak verder op zaken die ze geraakt
hadden, wat weer verdiepende gesprekken opleverde.

Onderweg in Italië (foto’s: Erica Visman-van Baren)

De opzet van het Groente en Fruitfonds

Na mijn thuiskomst uit Rome heb ik het sponsorgeld verzameld. Uiteindelijk
heb ik €8500 bij elkaar gelopen. In overleg met de Voedselbank heb ik een apart
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fonds opgericht dat niet door de Voedselbank beheerd wordt. De Voedselbank
koopt in en levert maandelijks de bonnetjes voor uitbetaling. In januari 2014
zijn de eerste bananen uitgeleverd. Toen eind 2015 bleek dat de groente en fruit
aanvoer beter geregeld was en dat suppletie uit het fonds niet meer nodig was,
zijn we overgestapt op de suppletie van yoghurt en eieren. Daarnaast heb ik de
financiële bijdragen uit lezingen over mijn tocht aan het fonds toegevoegd tot
een eindbedrag van €10.000. Eind 2016 was er ongeveer €7500 uitgegeven. Dus
kunnen we nog één jaar vooruit. Elke maand, als ik de bonnetjes ontvang, denk
ik even met weemoed terug aan mijn fantastische tocht en ben ik dankbaar dat
ik nog steeds iets kan betekenen voor de cliënten van de Voedselbank.

Voedselbank, Gorinchem (foto: Erica Visman-van Baren)

Was het de moeite waard?

Was het project de moeite waard? En raad ik het anderen aan om een project op
te zetten? Voor mij was het zeer de moeite waard om dit project op te zetten.
Toen ik begon, dacht ik dat ik het puur voor anderen deed. Het heeft mijzelf,
geheel onverwacht en onbedoeld, ook heel veel opgeleverd. Een supportgroep
tijdens mijn tocht, een mooi reisverslag, een intensief contact met de Voedselbank en een goed gevoel. Daarnaast heb ik mijn grenzen verlegd op het gebied
van schrijven en fondsen werven. En had ik dingen achteraf anders willen
doen? Nee. Ik ben geïnspireerd door anderen maar daarbij dicht bij mezelf
gebleven. Ik zou het een volgende keer weer net zo aanpakken. Ik volgde mijn
hart met een open vizier. Voor ieder ander zou ik dan ook zeggen: blijf dicht bij
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jezelf. Is het goed om tijd en energie aan het opzetten van een goede doelen
project te besteden op dit moment in mijn leven? Als dat zo is, kies dan vooral
een vorm die bij jou past. Voor de één is dat veel publiciteit, voor de ander de
anonimiteit. Voor de één is het open fondsenwerving bij bedrijven en particulieren, voor de ander fondsenwerving in het eigen netwerk. Voor de één is het
een grote professionele organisatie steunen, voor de ander is het fondsen werven voor een beperkt specifiek doel. Het maakt niet uit, zolang de wereld er
maar een beetje mooier van wordt.
Moraal van dit verhaal

In de Dalempoort van Gorinchem is een kunstwerk aangebracht. Het is een
lichtbak met de tekst “This moment doesn’t exist without you”. De tekst licht
op als je er bijna onderdoor loopt. Ik loop enkele keren per week door deze
poort. Voor mij is dat iedere keer weer een oproep om op weg te gaan. Als ik
niet naar Rome was gaan lopen, was er geen project Voedselbank en had ik nu
ook niets om over te schrijven. Elke keer als ik in beweging kom, levert het
levenservaring op, die ik vervolgens weer kan gebruiken. Ofwel: kom in
beweging en sla onbekende paden, in zowel letterlijk als figuurlijk. En ieder pad
is goed, zolang het maar bij jou past.

Dalempoort in Gorinchem
(foto: Erica Visman-van Baren)
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