
 

 
Lieve Frank,            Nieuwegein, juni 2021 
 
Een paar weken terug vroeg je aan mij of ik mee wilde doen met de ‘555000 
stappen in een maand’ challenge.  Zonder er echt goed over na te denken zei ik: 
‘Ja, is goed.’ 
 
Afgelopen dinsdag, 1 juni, kwam de eerste dag van de challenge. En ja ik heb het 
onderschat. Vrolijk begon ik aan een wandelingetje begin van de dag, een rondje 
van 2,5 km. Toen ik terugkwam, dacht ik ‘shit, dit zijn niet veel stappen die erbij zijn 
gekomen’. Het was die dag ook nog eens erg warm, en toen ik thuiskwam moest ik 
dus later nog maar een langere wandeling maken om de stappen alsnog te halen.  
 
Mentaal gezien voelde ik me helemaal verrot en ik had er echt geen zin in, maar ik 
had nou eenmaal al aan mensen gevraagd geld te doneren, me te volgen en 
steunen, en we doen het met een hele groep dus ik moest mezelf maar even een 
schop onder m’n hol geven. Water mee en gaan. 
 
Elke stap die ik zette voelde heel erg zwaar en mijn hoofd verzonk helemaal in 
negatieve gedachten, wat niet echt hielp. Ik ging nadenken, te veel nadenken over 
alles. Toen ik 4 km had gewandeld ben ik een goede vriendin gaan bellen en heb 
tegen haar superchagrijnig verteld wat ik aan het doen was, en dat ik het vreselijk 
vond. Zij is ook een stukje gaan wandelen en uiteindelijk hadden we een heel mooi 
gesprek en liepen we toch een soort van samen, wat heel erg hielp. Later op de 
avond had ik mijn stappen nog niet gehaald en ben ik samen met Damian nog een 
stukje gaan wandelen, die ook meedoet met de challenge. Zo konden we elkaar 
motiveren. 
 
Wandelen helpt mij mentaal heel erg, alleen soms zit mijn hoofd zo erg in de weg 
dat het ook weleens niet helpend kan zijn. Ik moet van tevoren eigenlijk even goed 
bedenken wat ik ga doen als mijn gedachten de verkeerde kant op gaan om het 
weer te keren. Of tijdens het wandelen dan even contact zoeken met iemand, of 
goede afleiding zoeken. Dan is wandelen heerlijk! 
Ik ben ook echt heel blij dat we dit met een hele groep doen, dat helpt enorm.  
 
Jij hebt vorige maand al 555000 stappen gezet en zet er deze maand 1 miljoen. Ik 
ben benieuwd hoe jij dat beleefd? 
 
Liefs,  
Carlijn 
 
 


