
Met kleine kinderen 160 km wandelen door Engeland
 
'Hoe het gaat? We zien wel'
 

Anoek van der Leest (l) maakt samen
met Guust, haar dochter Mila en
Engelse vrienden een wandeltocht van
160 km door Engeland. Als Mila moe is,
kan ze uitrusten in de fietskar.
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UTRECHT
Met twee vrienden, vier kinderen en
twee speciale trektochtkarren
maakt de Utrechtse Anoek van der
Leest in augustus een wandeling
van 160 kilometer door Zuid-
Engeland. De reis is gekoppeld aan
een goed doel. ,,Het wordt heroïsch
genoeg,'' zegt ze.

HANS VAN DEN HAM

De 36-jarige Van der Leest gaat op
pad met vriendin Josie Dew, een
Engelse reisboekenschrijfster, en
haar drie jonge kinderen Daisy,
Molly en Jack. Vriend Guust en
haar eigen dochter Mila
completeren het reisgezelschap.

De levenspartners van beide
dames laten de tocht aan zich
voorbijgaan. ,,Die vonden het te ver
of moeten werken.''

Schrijfster Dew kwam met het idee
om van Winchester naar
Eastbourne te lopen. ,,Normaal
maakt ze reizen per fiets, maar met
drie kinderen - van wie de jongste
nog geen jaar oud is - zag ze dat
niet zitten. Lopen leek haar wel
uitvoerbaar en liefst niet te ver van
huis. Zo zijn we bij deze South
Downs Way uitgekomen. Die is
heuvelachtig en je blijft op hoogte
lopen. Met name het tweede helft
zie je regelmatig de zee in de

verte.''

Van der Leest heeft geen idee hoe
moeilijk het wandelen met kinderen
gaat worden. ,,Onze wandelkarren
in bruikleen zijn perfect. Maar goed
ook, want daarin zitten onze
kampeerspullen én de kinderen als
ze moe zijn. Ze moeten natuurlijk
het liefst zelf lopen, maar het is
geen strafkamp.''

Ze is heel benieuwd hoe het zal
gaan. ,,Kinderen zien bloemetjes of
een schaap, gaan op de grond
zitten of tikkertje spelen. En 's
morgens hebben we ook niet even
snel alles ingepakt. Hoeveel
kilometer we per dag gaan
afleggen? Ik heb geen idee, maar
we hebben 25 dagen om de tocht
te volbrengen.''

Van der Leest heeft de tocht
gekoppeld aan een goed doel:
Make-A-Wish Nederland. ,,Het
wordt voor onze kroost vast
onvergetelijk, maar er zijn ook
kinderen die het moeilijk hebben.
Mensen kunnen ons sponsoren en
ook in mijn 'ontbijtstamkroeg' Hooi
op de Burgemeester Reigerstraat
staat een donatiepot. Ik hoop 1500
euro op te halen.''

Wandelen, tent opzetten, koken en
om tien uur plat? ,,Kan ook best
negen uur worden, haha. En als we
toevallig een pub tegenkomen,
zullen we daar vast ook wel eens
eten. Desondanks zal de tocht best
heroïsch worden, zeker voor de
kinderen.'' Voor meer informatie en
donaties: anoekvanderleest.nl
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