
Ervaringen van een mede-reiziger 

Daar staan we dan, te popelen bij de gate die ons ieder moment het vliegtuig in zal laten. In mijn buik 

voel ik lichte zenuwen: we vliegen over enkele minuten naar Oeganda voor een intense tocht van 

acht dagen met mensen die elkaar nog maar twee keer ontmoet hebben. Ik voel mijn wangen 

kleuren als ik merk dat ik niet eens alle namen meer weet. Wat niemand ons op dat moment kan 

vertellen is dat we een dag later met het gevoel van een hechte familie over de eerste finish zullen 

komen. Lang kan ik er niet over nadenken: de stewardessen heten ons een hartelijk welkom en de 

reis waar we allemaal maanden voor getraind hebben gaat beginnen. 

Na een lange vliegreis, afgesloten met een rits aan coronatesten en controles, verzamelen we voor 

de geldwisselbalie waar we (met rode blosjes van een lekker biertje) de eerste groepsfoto maken. 

Onze gidsen die de hele week met ons mee zullen fietsen staan ons al op te wachten en laden zonder 

moeite alle bagage in en op de busjes. Doordat het al nacht is krijgen we enkel de Afrikaanse 

temperatuur en geur mee terwijl we naar het hotel hobbelen, het uitzicht blijft nog even een 

verassing. 

We kijken onze ogen uit zodra we de volgende dag op de fiets stappen. De natuur is zo groen en 

kleurrijk, en na de eerste meters op de fiets worden we meteen overspoeld door de vele indrukken 

van de Oegandese dorpjes. Later blijkt dat de route dagelijks nog mooier wordt en we blijven in 

verbazing vallen bij het zien van de prachtige watervallen, suikerrietplantages en valleien. 

Ondertussen rennen overal waar we fietsen kinderen met ons mee en worden wij ´mzungu´s´ 

(mensen uit het buitenland) vanaf de kant van de weg aangemoedigd. Een grotere motivatie om 

door te trappen is er niet. Hoe verder we fietsen, hoe minder vaak ze blanke mensen hebben gezien 

en wanneer we het diepste punt van de binnenlanden bereiken fietsen we over de paden waar geen 

auto’s kunnen komen en nog vrijwel nooit toeristen zijn geweest. We worden met grote ogen door 

de kinderen aangestaard en aangemoedigd, vanaf een veilige afstand. Ondanks dat het spannend is 

worden we overal waar we stilstaan gastvrij onthaald. We mogen meedoen aan een kerkdienst waar 

de preek spontaan wordt aangepast naar het onderwerp: ‘Er is geen verschil tussen zwart en wit’. 

Met betraande ogen staan we tussen het prachtige gezang. En bij de kleihutjes met rieten dakjes 

worden alle stoelen die ze hebben uit de huisjes gehaald om ons een plekje in de schaduw aan te 

bieden en het weinige eten dat ze hebben aan ons aangeboden (wat we natuurlijk vriendelijk 

bedankt hebben).    

De eerste dagen zijn op fietsgebied zwaar omdat we moeten wennen aan de hitte, hoogte en 

luchtvochtigheid. Er zijn momenten waarop ik mij bijna afvraag of ik überhaupt wel getraind heb als 

ik kijk naar de weerstand die mijn lichaam laat zien. We worden er door Oeganda al snel aan 

herinnerd dat we hier komen om een sportprestatie te leveren voor het goede doel, dat hoort 

natuurlijk niet te makkelijk te zijn. De fysieke uitputting maakt het al snel ook emotioneel en mentaal 

uitdagend, en de support die je als groep (en onze betrokken gidsen) bij elkaar zoekt en van elkaar 

krijgt schept vanaf dag één een bijzondere band. Er worden ademhalingsoefeningen gedaan, liedjes 

gezongen en vooral bemoedigende woorden gedeeld om die laatste kilometers samen af te leggen. 

Die momenten waarop je jezelf even heel hard tegenkomt en je zoveel steun hebt aan elkaar, daar 

zijn geen woorden aan te geven. Ondertussen fiets je op de meest prachtige plekken en vergeet je 

wanneer je kilometers aan het genieten bent helemaal hoe pittig de zwaardere stukken waren.  

Dagelijks kom je emotioneel over de finish, waarna je onthaald wordt met mooie uitzichten en vooral 

ook fantastische zorgen van de reisleiders en Oegandezen. We delen verhalen, proosten, kijken 

foto’s terug, vieren samen de overwinningen en bereiden ons voor op de volgende tocht. 



Ondertussen bezoeken we de projecten van Bake for Life waar we keer op keer geraakt worden door 

de mensen die hier met zoveel passie en liefde over spreken. Doordat de meeste Oegandezen goed 

Engels spreken komen de woorden extra bij ons binnen, en horen we verhalen van de mensen die uit 

een moeilijke situatie komen en met behulp van de stichting een nieuwe toekomst hebben 

opgebouwd. We zien trotse ondernemers en hechte familiebakkerijtjes. Ook spreken we met de 

nonnen die de projecten vanuit Oeganda beheren en voor de kinderen en jongeren met een 

handicap zorgen, die hier hun volledige leven aan wijden. De tevredenheid en trots zijn een wake-up 

call voor ons allemaal en blijven ontroeren. En natuurlijk mogen we de vrolijkheid niet vergeten: we 

worden overal met het grootste enthousiasme ontvangen. Het liefst met een welkomstdans waar wij 

allemaal aan meedoen, soms op natrillende benen van de intense fietstocht. 

Wat een achtbaan was dit. In een week tijd beleef je de emoties en fysieke obstakels van een maand, 

met een groep mensen die als onbekenden in een vliegtuig stappen en als familie terugvliegen. Je 

komt jezelf tegen en leert jezelf nog beter kennen, samen met alle anderen die hetzelfde beleven. 

We hebben nieuwe vrienden gemaakt waarvan sommigen in Oeganda blijven en sommigen mee 

terug naar Nederland gaan. De indrukken zijn thuis niet na te vertellen, en na redelijk wat reizen 

gemaakt te hebben kan ik zeggen dat deze reis de meeste indruk tot nu toe heeft gemaakt. Het is 

een aanrader voor iedereen die een bijdrage wil leveren aan dit fantastische doel én zichzelf wil 

uitdagen. Zo’n reis maak je maar één keer, en ik wens dat nog heel veel mensen dat mogen gaan 

beleven.    

   

  

         


