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Wieringerwaard ■ Voor die we-
reldreis, die uiteindelijk een Euro-
pa-reis werd, moest natuurlijk wel
het een en ander geregeld. Erik
zegde zijn baan bij een fabrikant
voor kantoormeubilair op, Lisa
nam ontslag bij de KRO-NCRV.
Lisa: „Maar vlak daarvoor belandde
ik in een burn-out, wat alles een
beetje in een stroomversnelling
heeft gebracht. Daardoor gingen
we serieuzer nadenken over ons
leven: wat willen we eigenlijk?” 

Erik: „Ik was er eerder gevoels-
matig nog nooit echt klaar voor om
alles op te zetten. Ik had nog de
gedachte directeur te gaan worden
bij het bedrijf waar ik werkte. Lies
haar herstelproces was voor mij
ook een eyeopener. Word ik hier
nou echt gelukkig van?”

Maar hoe pak je dat aan, als de
beslissing eenmaal is gevallen dat
je met de noorderzon wil vertrek-
ken? Dat is vooral mentaal, vertelt
Lisa. Het begint met dromen, over-
leggen, praten. Erik: „We hebben
wel vijftig blogs gelezen over wat
een wereldreis kost, haha. Zo kwa-
men we tot een dagbudget, en

wisten we wat we bij elkaar moes-
ten sparen om een jaar weg te
kunnen blijven.” 

Maar dan zit je nog met een
huis. Lisa: „We hadden eerst beslo-
ten ons huis te gaan verhuren,
maar de huurders kregen op het
laatste moment toch twijfels. Shit,
dachten we toen, dit kan vaker
gaan gebeuren, en dan zit je ineens
zonder die inkomsten. Het voelde
helemaal niet meer goed, dus heb-
ben we het huis binnen twee we-
ken verkocht. Op de ochtend van
ons vertrek werden de handteke-
ningen gezet.”

Dromen waarmaken
Het klinkt spannend, alle schepen
zo achter je verbranden. Maar voor
Lisa voelde de verkoop voorname-
lijk als een enorme bevrijding. „We
hebben gelukkig ook veel familie
waar we altijd terecht kunnen.” Zo
hebben ze de afgelopen zes weken
in Nederland doorgebracht bij
Lisa’s moeder in Wieringerwaard.
Achter de tuintafel waar het stel
aan zit scharrelen de paarden,
ganzen en kippen voorbij. Hier
zaten ze ook toen hun wereldreis
in duigen was gevallen. In plaats

van bij de pakken neer te gaan
zitten, hebben ze deze periode
juist aangegrepen om hun blog,
reisstel.nl, verder uit te bouwen.
Lisa: „We hebben cursussen websi-
te bouwen en SEO gedaan. We
wisten nog helemaal niets, we
moesten alles uitzoeken. Dat was
een hele fijne afleiding.” 

Die blog is nu een deel van hun
verdienmodel, door reclames en
sponsordeals. Graag zouden ze dit
nog verder uitbreiden. Erik: „Lisa
heeft een cursus geschreven over
het waarmaken van je dromen, die
verkopen we nu. Daar komt nog
wel een tweede versie van.”

Lockdown
Maar enkel bij webdesign bleef het
niet, die eerste coronagolf. Toen
Erik’s ouders aankondigden hun
camper te willen verkopen, ont-
stond er een nieuw plan. De cam-
per werd overgenomen en omge-
doopt tot Fred, hun trouwe reisge-
zel. Lisa: „Richting de zomer gin-
gen veel landen weer een beetje
open, dus konden we in ieder geval
een paar maanden lekker door
Europa touren. Maar vliegen zat er
niet in, en die paar maanden wer-

den er tien.”
Bijna alle golven zijn in de cam-

per doorgebracht. Erik: „Ik mag
wel zeggen dat dit het geweldigste
is dat ons ooit is overkomen. Na-
tuurlijk was het ook dubbel, in het
begin voelde het onrustig niet te
weten wat wel en niet mag. In
Venetië konden we aan de rand van
de stad parkeren, en alles was leeg.
Dat voelde als een gelukje.” Zo
reden ze van geel land naar geel
land, tot ineens de hele wereld
rood was. Toen Italië op lockdown
dreigde te gaan, werd snel een
bootticket naar Griekenland ge-
boekt. Lisa: „Maar toen we een-
maal op die boot zaten, werd in de
Griekse persconferentie aangekon-
digd dat het land binnen 24 uur op
volledige lockdown zou gaan. Toen
moesten we heel snel een plek
vinden om langere tijd te blijven.”

Schuldig
Drie maanden hebben ze uiteinde-
lijk stilgestaan, eerst geparkeerd op
een Grieks strand en later in een
huisje. Erik: „We zaten corona-
technisch heel veilig, niemand in
de buurt. De lokale bevolking
kwam vaak zelf manden bood-
schappen, sinaasappels of borden
warm eten brengen. Dat was ont-
zettend bijzonder.” Maar na drie
maanden was de lol eraf, en zette
camper Fred koers richting Alba-
nië. Dat bleek een grote verrassing.
Lisa: „Albanië was gewoon open,
alles kon en mocht ineens.” 

Toch leverde dat soms ook gewe-
tenswroeging op. Familie en vrien-
den zaten in Nederland immers in

volledige lockdown. Erik: „In het
begin hadden we heel sterk het
gevoel een voorbeeldfunctie te
hebben binnen de reisbranche.
Maar toen alle landen rood wer-
den, was de afweging: naar Neder-
land gaan en daar in lockdown, of
hier in niemandsland blijven en op
een heel rustig tempo blijven rei-
zen.” ,,Uiteraard worstelden we
hier wel mee,’’ vult Lisa aan. „Ik
moest mezelf er soms echt aan
herinneren dat we niets illegaals
deden. We volgden altijd de lokale
coronaregels.”

Footprint
Zo’n zelfde heikel punt ervaart het
stel rondom hun ecologische foot-
print. Dat reizen niet goed is voor
het milieu staat buiten kijf, maar er
is ruimte voor nuance. Erik: „Het
is een stomme vergelijking, maar
toen ik mijn baan nog had reed ik
een paar duizend kilometer per
week. Ik denk dat ik nu een tiende
verbruik van wat ik toen deed. Qua
footprint zijn we erop vooruit
gegaan, haha.” En het camperleven
is op zichzelf al heel duurzaam,
vertelt Lisa. Je kan nou eenmaal
niet zoveel douchen en gas of plas-
tic verbruiken als je zes vierkante
meter leefruimte hebt. „We beper-
ken de vliegbewegingen die we
anders zouden maken ook al heel
erg doordat we Fred hebben. De
enige manier om onze footprint
nog kleiner te maken, is stoppen
met reizen.”

En dat is nu absoluut nog geen
optie. Er staat nog een reis naar
Japan op de planning, via de zijde-

route. Of nou ja, planning. Eigen-
lijk het tegenovergestelde: er is
nog niets gepland. Zelfs de eerste
overnachtingsplek ligt nog open.
Alleen dat bevriend reisstel Peer en
Sharon halverwege zullen worden
opgezocht staat vast.

Vriendschappen
Het is makkelijker om vriend-

schappen te onderhouden met
mensen die er dezelfde levensstijl
op nahouden, knikt Erik. „Je
merkt dat veel interesses van vrien-
den en familie hier toch anders
zijn. Dan ben je bijna een jaar
weggeweest, en vraagt iemand:
goeie reis gehad? Mooi. Nou, hier
is er ook niet veel gebeurd hoor.” 

Lisa herkent dit. „Je hebt meteen
raakvlakken met mensen die ook
reizen. Dat heb je denk ik altijd in
een vriendschap, dat je bepaalde
fases doorgaat. Dat is ook prima.”

Komende donderdag zullen Lisa
en Erik dus weer afscheid nemen
en begint de nieuwe reis. Fred is er
in principe klaar voor, maar abso-
luut niet gebouwd voor het grote
avontuur, lacht Erik. „Zelfs een
roadtrip door Europa vindt Fred al
spannend. Maar Albanië heeft ’ie
ook overleefd, dus dan komen we
overal wel met die bus.” Of ze ooit
nog terug kunnen naar een huisje-
boompje-beestje leven, daar zijn ze
nog niet over uit. Erik: „Nu in
ieder geval nog niet. Er zit nog
zoveel onrust in mij. Voorlopig wil
ik niets liever dan erop uitgaan,
het grote avontuur aangaan en
kijken waar we stranden. Settelen
kan altijd nog.”

INTERVI EW Na ’wereldreis’ door Europa nu richting Japan

Reizen zullen
ze, Lisa en Erik
Huis verkocht, baan opgezegd en de backpacks vol-
gepakt. Het had het begin van een jarenlange we-
reldreis moeten worden. Dat liep even anders, na 2,5
maand stonden Heldenaren Lisa Mooij (30) en
vriend Erik van Donkelaar (30) alweer op Nederland-
se bodem. Corona had roet in het eten gegooid.
Maar dit reisstel is niet voor één gat te vangen, en
past de plannen gewoon aan. Want reizen zullen ze.

Eva Selderbeek

Op het dak van de kampeerwagen. FOTO MARC MOUSSAULT

D. SC 100721. Met een kampeerwagen de zijderoute volgen en naar Japan rijden. FOTO MARC MOUSSAULT

❜❜Fred is er klaar
voor. Albanië
heeft-ie ook

overleefd, dus
dan komen we
overal met die

bus

❜❜De enige
manier om onze

footprint nog
kleiner te
maken, is

stoppen met
reizen
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Hoe het slachtoffer precies te
water is geraakt, is nog ondui-
delijk. Omstanders en buren
doken direct het water in om de
man te traceren. 

Volgens ooggetuigen zou het
slachtoffer direct kopje onder
zijn gegaan.

Na enkele minuten werd het

slachtoffer gevonden en een-
maal op de kant begonnen
hulpdiensten direct met reani-
matie. Een opgeroepen trau-
mahelikopter uit Amsterdam
landde op een weiland naast de
weg. 

Uiteindelijk is het slachtoffer,
met een hartslag, samen met
het traumateam per ambulan-
ce naar het ziekenhuis ge-
bracht. De politie onderzoekt
nog hoe het slachtoffer precies
te water is geraakt. 

Hulpverleners ontfermen zich over de fietser. FOTO GLOCALMEDIA

Fietser te water in Hoogwoud,
traumahelikopter landt in wei
Hoogwoud ■ Een fietser is in
de nacht van zondag op maan-
dag, rond half één, in het water
terechtgekomen bij de Gouwe
in Hoogwoud.

De vrouw was eerder tot zes
maanden cel veroordeeld. Ze
ging tegen deze straf in beroep
omdat zij niet aan de smokkel
zou hebben meegewerkt en
vindt dat ze onschuldig is. Ook
is ze het oneens met de hoogte
van de straf. Wanneer zij ver-
oordeeld wordt tot een straf
boven de vier maanden kan zij
haar vluchtelingenstatus ver-
liezen.
Athene

De vrouw reisde voor het
eerst in 2016 naar Athene om
haar zoon op te halen. De min-
derjarige zoon leefde al jaren

gescheiden van zijn ouders in
een Grieks vluchtelingenkamp.
Nadat het gezin herenigd was
heeft haar man in februari 2018
een nieuwe reis naar Athene
geboekt. 

De vrouw zegt dat zij die reis
voor haar verjaardag had ge-
kregen. Maar toen zij vanuit
Athene een dag later weer naar
Nederland vertrokken, bleken
er twee kinderen mee te gaan.
Het waren kinderen van verre
familie en vrienden, die reisden
op het paspoort van de kinde-
ren van het stel. De vrouw wist

vooraf niet dat dit de bedoeling
was van de reis, verklaarde ze.
Toen haar man vlak voor de te-
rugreis vertelde wat er ging ge-
beuren, gehoorzaamde ze hem:
„Ik kreeg instructies om te zeg-
gen dat de twee mijn eigen kin-
deren waren. Dat heb ik ge-
daan.” 

Twee weken later vloog het
stel weer naar Athene ditmaal
om een zoon van een vriend op
te halen. Volgens de vrouw
moest ze van haar man mee en
vertelde hij dat hij alle verant-
woordelijkheid droeg. Op
Schiphol werden de twee opge-
pakt toen bleek dat de jongen
die mee reisde niet hun zoon
was.
Humanitair
„Mijn man heeft het om huma-
nitaire redenen gedaan”, ver-
klaarde de vrouw. 

Bij de reclassering vertelde ze
dat vluchtelingengezinnen tij-
dens hun reis vaak uit elkaar
vallen en kinderen lange tijd
gescheiden van hun ouders
moeten leven. Op legale wijze is
dat niet snel te regelen, aldus
de vrouw. Zij zou geen geld aan
de smokkel hebben overgehou-
den.

Het echtpaar leeft van een
uitkering en maakt gebruik van
de voedselbank. Een mede-
werkster van de voorziening
liet in een brief weten nooit het
idee te hebben gehad dat het
stel meer geld ter beschikking
zou hebben gehad.

De man is eerder veroordeeld
voor de rechtbank tot negen
maanden cel. Hij is niet in be-
roep gegaan en heeft zijn straf
inmiddels uitgezeten.

Uitspraak 26 juli.

Estella Heesen

Vrouw uit Wieringerwerf zou
kinderen hebben gesmokkeld
Wieringerwerf ■ Tegen een
36-jarige vrouw uit Wieringer-
werf die verdacht wordt betrok-
ken te zijn bij de smokkel van
drie kinderen naar Nederland is
een celstraf van vier maanden
geëist voor het gerechtshof in
Amsterdam. 

Lagere strafeis in
hoger beroep
tegen vrouw (36)


