
Eindelijk is daar het einde van een loodzware reis 
We beklimmen de Kilimanjaro voor War Child 
 

De top is gehaald! Maar als je 
omhoog klimt, moet je ook weer 
naar beneden. Wie naar Afrika reist, 
zal ook weer naar huis moeten. En 
dat kostte ons, ons aller laatste 
restje energie. 

 

v.l.n.r:. Ronald, Robbert en Coen 

 

We vallen direct in slaap 

We kwamen er gister al achter hoe 
zwaar het is om een berg af te dalen. 
We hadden genoeg energie om te 
eten en vielen zonder uitzondering 
direct daarna in slaap. Tijdens een 
lange nacht krijgen we weer wat 
energie. Om zes uur staan we op. Ik 
stap uit mijn tent en heb een 
waanzinnig uitzicht vanaf 3900 meter 
op de Kilimanjaro.  

 

Er volgt een emotioneel afscheid van 
de dragers en de gidsen. Als afsluiting 
doen we de Kilidans.  

 

Hun passie voor de berg is prachtig 
om te zien 

De manier waarop onze dragers en 
gidsen leven laat bij de meeste van 
ons een grote indruk achter. Ze 
werken bikkel hard, verdienen weinig 
en leveren iedere dag een top 
prestatie!! Ze lopen in de sneeuw met 
gaten in hun schoenen die soms ook 
nog eens drie maten te groot zijn. En 
toch stralen ze een grote tevreden-
heid en blijheid uit. Hun samenhorig-
heid en hun passie voor de berg zijn  
prachtig om te zien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eindelijk … eindelijk het einde 

In vijf uur tijd lopen we de laatste 3900 
meter naar beneden. En dan eindelijk, 
eindelijk het einde van de lange en 
zware wandel- en klimreis! We 
stappen weer de bewoonde wereld in. 
In het hotel worden we verrast met 
een welkomstcocktail EN een warme 
douche. Wat is het heerlijk om jezelf 
na een week weer te wassen.  
 

 
 

Je beseft je dan hoe goed we het in 
Nederland voor elkaar hebben. En 
hoe eenvoudig we luxe als vanzelf-
sprekend ervaren.  

Als groep drinken we nog wat aan de 
bar en liggen aan- en in het zwembad. 
We komen tot de conclusie dat 
niemand zonder de groep de top 
gehaald had. 

 
 

 

 

 

 

 

 

De wereld een beetje beter 
achterlaten 

De reis was loodzwaar. Een ervaring 
die ik koester, maar zeker nooit zal 
herhalen. Je weet hoever je kunt gaan 
en wat jezelf allemaal kunt doorstaan. 
Dat te weten geeft een kick! En wat 
hebben we samen voor WarChild een 
enorm bedrag opgehaald! Met deze 
€500.000,- kunnen bijna 40.000 
kinderen uit oorlogsgebieden worden 
geholpen een normaal bestaan op te 
bouwen. De eindspeech van Jop (van 
War Child) was heel bijzonder. Hoe hij 
zijn missie verwoordt: de wereld een 
beetje beter achter laten … Niemand 
hield het droog!  

 
 

  

 

“Alles zet- en doe je in de tent, anders bevriest het! … Plassen, 
schoenen waar je de hele dag op gelopen hebt.  

De bijkomende geurtjes neem je voor lief.” 

Wat was dit een fantastisch 
avontuur! Met veel dank aan 
WarChild, de groep, alle 
sponsors en het thuisfront.  
En dank jullie wel voor alle 
leerervaringen: loslaten, 
durven te vertrouwen op jezelf 
en de ander. Om hulp kunnen 
vragen wanneer je dit nodig 
hebt en het aan te nemen 
wanneer je het krijgt. Want 
SAMEN KOM JE HOGER. 

Robbert 
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