
    De Meern, juni 2021 

Lieve Carlijn, 
 
Inmiddels zijn we alweer een week verder. Een volle week verder in de stappen 
challenge. Zeker niet zomaar even te doen. Een uitdaging in meerdere opzichten. 
Zowel de mentale als de fysieke kant zijn voor iedereen een uitdaging. Geen 
eenheidsworst maar iedereen zijn eigen uitdaging. Stappen aangepast op het 
individu, mentaal vanuit de eigen ervaring. Jij loopt 555.000 stappen in een maand, 
wat neerkomt op 18.500 stappen per dag, ik doe er 33.000 per dag. 
 
Nee, het gaat bij mij niet vanzelf. In de tijd heb ik zeven knieoperaties achter de 
rug. Van het bijschaven van mijn beide minisci, tot een kruisbandreconstructie. 
Nooit had ik toen gedacht dat ik dit soort uitdagingen nog aan kon gaan. 
Daarnaast heb ik de afgelopen dagen ook hier en daar een blaar mogen 
incasseren. Het weer is top, maar maakt dat je gaat zweten met het gevolg dat 
mijn liezen er ook niet zonder strijd vanaf komen. Tot hier de fysieke kant. 
 
Wandelen is voor mij een moment van bezinning, tijd om na te denken. Ook tijd om 
te bedenken. Er zijn maar weinig wandelingen waar ik niet de wereld in gedachten 
mooier heb gemaakt. Vaak bedenk ik mooie en hele concrete plannen, zeer 
regelmatig voeren we ze niet uit. Momenteel zit ik in een fase van mijn leven dat ik 
me niet druk hoef te maken om niet betaalde rekeningen, of lastige vraagstukken 
over mezelf. Die tijd heb ik wel gehad en ik herinner me dat wandelen toen niet 
altijd het euforische gevoel gaf als dat het nu wel doet. Daarmee zeg ik overigens 
niet dat het minder zinvol was. 
 
Nu terug naar het begin. We zitten midden in een challenge. Stappen voor inclusie. 
Challenge betekend uitdaging. Een uitdaging is niet een wedstrijd. Iedereen uit 
onze groep loopt op zijn of haar eigen manier tegen dingen aan. De een geeft aan 
dat hij het zwaar vindt en krijgt steun waardoor hij verder kan. De ander heeft als 
coping een glimlach. Er is geen goed of slecht. Er is niet een betere manier. 
Niemand doet het betere of minder dan de ander. Van stap één tot de laatste geldt 
#meedoeniswinnen.  
 
Tenslotte: we doen het alleen veel beter als we samen zijn (Rosita) 
 
Liefs, 


