“Als je nieuwe dingen doet, leer
je veel over jezelf. En hoe meer
je over jezelf leert, hoe beter je
voor jezelf kunt zorgen”

baanbrekers

Thuiswerken, de scholen dicht, koffie in de tuin in plaats van op het terras,
gecancelde reizen en het gemis van dierbaren – het afgelopen jaar gaat de
geschiedenisboeken in. In de laatste 'Baanbrekers' van 2020 blikt Toeractief
daarom terug. Het is een rare tijd om op te groeien, ervaarde ook Mirte.
Nadat ze in het voorjaar tijdens de quarantaine haar perspectief verloor,
bleek een wandeltocht haar medicijn. Ze schreef zich in voor een
QuestTrek: een trektocht waarbij de focus ligt op persoonlijke groei.
TEKST SUSANNE BUIJZE FOTO'S MARK SIMONS

Wat heb je precies gedaan?
“Ik ben afgelopen zomer vijf dagen lang met een groep jonge-

Wat zorgde ervoor dat je besloot deze tocht te
maken?

ren op trektocht geweest, door de Achterhoek. We waren met

“Mijn ouders zagen dat het niet goed ging, maar ook zij

negen jongeren tussen de 16 en 24 jaar oud en drie begelei-

wisten niet meteen wat me kon helpen. Ik liep bij een

ders. Het grootste doel was om jezelf beter te leren kennen en

psycholoog, maar dat werkte niet echt. Alleen buiten

zo beter te weten wat je wilt. Iedereen geeft een eigen invul-

hardlopen liet me soms wat beter voelen, het hield me

ling aan dat thema: het kan gaan over studie of werk, of over

overeind. Mijn moeder ging op zoek naar iets dat bij

de manier waarop je in het leven wilt staan. De een wilde bij-

mij zou passen en stuitte op QuestTrek: trektochten in

voorbeeld een stukje van zichzelf ontdekken, de ander wist

de buitenlucht, waarbij je onder begeleiding fysieke

niet hoe zijn of haar toekomst eruit moest zien.”

inspanning ervaart en oefeningen doet voor persoonlijke groei. Ze vroeg me of het me wat leek en of ik be-

Wat was jouw persoonlijke doel?

reid was een week van mijn zomervakantie hieraan te

“Ik wilde mezelf een beetje terugvinden. Hoewel ik geen

besteden. Mijn moeder kent me goed en bovendien is

officiële diagnose had, denk ik dat ik in een depressie zat.

ze psycholoog: als zij denkt dat het goed is, dan geloof

Voordat we in maart in quarantaine gingen, voelde ik me al

ik haar. Ik wilde natuurlijk heel graag dat rotgevoel

niet zo goed. Toen ik helemaal niemand meer zag, werd dat

kwijt. Samen besloten we om mij aan te melden.”

nare gevoel steeds erger. De lockdown zorgde er uiteindelijk
voor dat ik diep in de put raakte. Ik kon me niet meer concen-

Welke verwachting had je vooraf?

treren op school. Ik ben iemand die veel behoefte heeft aan

“Ik was er laat bij met inschrijven en had geluk dat ik

sociaal contact en dat was er niet. Op een gegeven moment

nog aan de groep kon worden toegevoegd. Daardoor

kon ik zelfs geen contact meer maken met anderen – ik pro-

was er niet echt tijd om me er een voorstelling van te

beerde het wel, maar het lukte niet meer. Ik had er de energie

maken en verwachtingen te hebben. Ik had ook niet

niet meer voor. Ik voelde me verdwaald in mijn eigen gedach-

echt energie om vooruit te kijken. Ik heb het gewoon

ten en gevoelens, wist niet meer wat ik met mijn leven wilde –

over me heen laten komen.”

en daardoor voelde ik me dan weer waardeloos. Met deze
tocht wilde ik dat graag doorbreken.”

Wat sprak je aan in deze tocht?
“Dat ik op deze manier kon sporten, bewegen en tegelijkertijd die mentale ondersteuning kreeg, overtuigde
me. Wat me ook heel erg aantrok, was de positieve benadering. De focus lag niet zozeer op het probleem,
maar op de toekomst. Dat bleek ook tijdens de trek:

Mirte Boersma

mijn struggle mocht er zijn, maar het ging vooral over

17 jaar, zit op de middelbare school en doet volgend jaar

de oplossing. De vraag was steeds: wat kun je goed,

havo-eindexamen. Ze wil graag een opleiding doen in licha-

waar ligt je kracht? Daardoor voelde ik me een per-

melijk- en psychisch welzijn, en dit combineren met bewe-

soon en niet een probleem. Ik vind sowieso dat er vaak

gen en buiten zijn. Ze is sportief: ze speelde hockey, houdt

teveel nadruk wordt gelegd op het negatieve. Niet al-

erg van hardlopen en zit sinds kort op een voetbalclub waar

leen in de mentale gezondheidszorg, maar in de sa-

ze al snel in het eerste jongensteam terechtkwam. Wandelen

menleving in het algemeen. Ik ken maar weinig plek-

doet ze zo’n twee keer per week met vrienden, en wanneer

ken waar ik zoveel positieve energie heb gevoeld als

ze op vakantie is. (Mirte is de linker persoon op de foto links)

tijdens deze trektocht, samen met anderen.”

29

Ook op QuestTrek?
De QuestTrek wordt georganiseerd door MyQuest, een onderwijsorganisatie die zich richt op zelfontwikkeling en persoonlijke groei onder
leerlingen, studenten en onderwijsprofessionals. De QuestTrek is er dus
voor jongeren, maar wordt daarnaast ook speciaal voor andere doelgroepen georganiseerd. Zo zijn er speciale tochten voor onderwijsprofessionals, maar ook trektochten gericht op vrouwen, ondernemers of
mensen die met pensioen zijn.

Is positief automatisch effectief?

Moest je nog dingen voorbereiden?

“Niet altijd, natuurlijk. Iemand die altijd negatief

“Ik moest op internet een test doen, die inzicht geeft in je sterke punten.

is, ontdekt niet dat sommige dingen een goed ge-

Het focussen op mijn eigen positieve punten begon dus al meteen. Ik raad

voel geven. Andersom geldt dat ook: als je over

iedereen die test aan. Je moet allemaal vragen beantwoorden over jezelf en

alles positief bent, leer je zo niet dat bepaalde

hoe je reageert in bepaalde situaties. Voor iedere vraag heb je twintig secon-

dingen voor jou misschien niet goed zijn. Plus,

den de tijd. Aan het einde wordt er dan een top vijf gemaakt van jouw positie-

sommige dingen zijn gewoon rot – daar valt niet

ve eigenschappen. In totaal zijn er geloof ik wel meer dan dertig verschillende

echt iets positiefs over te zeggen. Toch zijn er

sterke punten. Mijn allerbelangrijkste sterke punt was communicatie, daarna

vaak, ook als je in een moeilijke situatie zit, nog

het aanmoedigen van anderen, actiegerichtheid, het ontmoeten van veel ver-

steeds positieve dingen. Het voelt misschien niet

schillende mensen en op nummer vijf stond positiviteit.”

altijd zo, maar als je goed kijkt is er nooit alleen
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maar iets negatiefs of alleen maar iets positiefs.

Hoe was de eerste dag van je tocht?

Ik voelde me slecht, maar de natuur en de buiten-

“De eerste dag kwam iedereen met een backpack aan op station Lichtenvoorde-

lucht waren er nog en ik had een gezond lichaam

Groenlo. In de trein was ik al meerdere jongeren met een backpack tegengeko-

waarmee ik kon bewegen om me beter te voelen.

men die ook op weg bleken naar de QuestTrek. Een begeleider noemde onze

Dat is een van de belangrijkste dingen die ik heb

namen op en controleerde of iedereen er was. Vervolgens werd de inhoud van

geleerd tijdens de trektocht. Ik geloof trouwens

onze tassen gecontroleerd om gewicht te besparen. Soms heb je nu eenmaal

sowieso dat negatief en positief altijd samen-

minder nodig dan je denkt; ik kan me bijvoorbeeld herinneren dat iemand

gaan. Je kan iets positiefs veel beter waarderen

twee matjes had meegenomen, voor als er één kapot zou gaan. Vervolgens kre-

als je ook iets negatiefs hebt ervaren.”

gen we een route en begonnen aan de trek. Het grappige is dat je dan meteen

baanbrekers
ziet wie het voortouw neemt en wie juist liever op de ach-

den slapen. Om ongevraagd in de bedden te gaan liggen, ging

tergrond blijft. Die eerste avond werd ons verzocht om

ons iets te ver. Dus besloten we in de gang te gaan liggen.

onze telefoon in te leveren. Logisch, want zonder tele-

De volgende ochtend waren we natuurlijk te laat. We waren

foon ben je veel minder afgeleid en heb je veel meer aan-

bang dat de begeleiders ons weg zouden sturen, maar geluk-

dacht voor de wandeling en de natuur. Bovendien was

kig waren ze alleen maar blij dat we veilig terug waren.”

het onderdeel van een oefening: we moesten zeggen wat
onze telefoon voor ons betekende en hem vervolgens afstaan voor de rest van de week.”

Yoga en meditatie, was dat niet even wennen voor jou
als tiener?
“Ja, dat kende ik nog niet. Ik had ooit eens een proefles yoga

Hoe was dat, om je telefoon af te staan?

gedaan, maar aan meditatie was ik nog nooit begonnen.

“Eigenlijk ging het me makkelijker af dan ik zou ver-

Ik dacht: dat is vast niets voor mij. Nu heb ik gemerkt dat het

wachten. Voor mij is mijn telefoon een middel om te

eigenlijk best goed voor me is. Het is natuurlijk iets dat je

communiceren met mijn vrienden. Dat is belangrijk.

moet trainen, het lukt niet binnen een week. Op dit moment

En zeker afgelopen voorjaar, waarin we elkaar niet kon-

loopt er nog een challenge met onze QuestTrek-groep: iedere

den zien, was een telefoon essentieel. Aan de andere kant

dag moeten we een kwartier mediteren. Langzaam merk ik

weet ik: contact met vrienden is veel fijner in het echt.

dat het me steeds beter lukt. Een kwartier nergens aan den-

En ze kunnen heus wel een week zonder me. Toen ik me

ken kan bijna niemand, maar ik kan wel steeds beter contact

dat bedacht, was het best makkelijk om mijn telefoon af

maken met mijn lichaam. En dan wordt mijn hoofd wat rusti-

te geven.”

ger. Ik denk dat als je goed in je lichaam zit, het mentaal ook
beter gaat. Je kunt beter aanvoelen wat je nodig hebt.

Hoe was de rest van de tocht?

Zo werkt het bij mij tenminste.”

“Het was een prachtige ervaring. Iedere dag stonden we
om zes uur op en begonnen de dag met yoga en meditatie. De wandelingen waren afwisselend. De ene dag liepen we langer dan de andere. Ik denk dat de kortste
wandeling acht kilometer was en de langste zo’n 23 kilometer. Tussendoor deden we allerlei oefeningen en activiteiten voor rust en persoonlijke groei, zoals een stiltewandeling, coaching met paarden en rollenspellen.
Dat ik in een totaal andere omgeving was, maakte het
allemaal effectiever. Het landschap bestaat voornamelijk
uit bossen en weilanden, met af en toe een boerderij –
heel anders dan Haarlem, waar ik woon. De mensen die
we onderweg tegenkwamen waren ook zo vriendelijk.
Aan het einde van iedere dag werd er eten gebracht.
Iedere nacht sliepen we ergens anders. Zo hebben we een
nachtje op een camping gestaan, in een grote slaapzaal
geslapen en een keer in een gerenoveerde Scholtenboerderij overnacht.”

Welk moment is je bijgebleven?
“Dat was toen we op een boerderij sliepen, op de hooizolder. We lagen in het hooi, op een soort grote vliering, en
daaronder stonden koeien en kalfjes. Superleuk natuurlijk, maar ik kreeg een allergische reactie van het hooi.
Mijn ogen zwollen op en ik had overal vlekken en jeuk.
Eén meisje kon niet slapen vanwege de nieuwigheid.
We besloten samen buiten een frisse neus te halen.
Een beetje hulpeloos liepen we rond: zij was heel moe,
maar ik kon met mijn allergie moeilijk terug naar die
hooizolder. Toch moesten we ergens slapen, want de volgende dag stond er een flinke wandeling op de planning.
Op een gegeven moment ontdekten we een Bed and
Breakfast, op een erf achter het boerenterrein. Die was
gesloten vanwege corona, maar de deur bleek open te
zijn. We gingen naar binnen om te kijken of we er kon-
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Hoe was het om zo lang met anderen onderweg
te zijn?

van de dingen die mij een nog slechter gevoel geven. Iedereen

“Dat vond ik echt enorm leuk. Ik heb er zelfs een goe-

gewenste meningen van anderen bijvoorbeeld een krachtne-

de vriendin aan overgehouden. Iedereen is anders en

mer. Voel ik me naar, dan kijk ik nu dus niet meer op social

het is heel interessant om al die verschillende typen

media. Ik heb nog wel een account, want het kan ook leuk zijn.

mensen te leren kennen. Je bent ook de hele dag sa-

Ik gebruik het alleen veel bewuster. Zelfkennis bleek mijn

men bezig en deelt best veel persoonlijke dingen met

krachtgever: weten wat ik kan en wat ik leuk vind, maar ook

elkaar. Daardoor ontstaat er een groepsgevoel en de

wat ik niet zo goed kan of niet leuk vind. Als je dat van jezelf

sfeer die je dan krijgt is zo fijn – het voelt echt alsof je

weet, kun je er bewust voor kiezen om je wel of niet op die din-

elkaar al tien jaar kent. Hoewel heus niet iedereen met

gen te richten. Als ik van mezelf weet dat ik een bepaalde af-

een groot probleem zat, zaten we op een bepaalde ma-

stand kan afleggen, dan geeft me dat zelfvertrouwen, en daar

nier allemaal een beetje vast. De reden dat je er bent is

word ik dan blij van.”

heeft andere krachtnemers en krachtgevers. Voor mij zijn on-

dan misschien niet altijd even leuk, maar toch ontstaat er dan iets heel leuks. Ook hier was het positieve
er dus niet geweest zonder het negatieve.”

Hoe doe je dat met nieuwe dingen? Dan weet je nog niet
of je het kunt…
“Ook bij nieuwe dingen is die zelfkennis een kracht. Ik weet

Wat ben je over jezelf te weten gekomen?

van mezelf dat ik het leuk vind om nieuwe dingen te proberen.

“Ik heb geleerd wat mij kracht geeft en wat mij kracht

Als ik dat heb vastgesteld, kan ik ervoor kiezen iets nieuws te

ontneemt. Tijdens de trektocht zag ik ineens veel dui-

doen. In die zin kun je met zelfkennis ook je zelfkennis vergro-

delijker wat ik wel of niet moet doen wanneer ik me

ten. Als je bijvoorbeeld weet dat je van lange wandelingen en

naar voel. Ik kan nu dus kiezen voor de dingen die me

natuur houdt, kun je een keer een andere buitensport probe-

kracht geven en mijzelf beter laten voelen, in plaats

ren. De ervaring is weer een nieuw stukje zelfkennis. Het is
misschien makkelijker gezegd dan gedaan, maar ik denk dat
we niet te bang moeten zijn dat iets niet lukt, maar het gewoon
vaker moeten proberen. Als je nieuwe dingen doet en ontdekt,
leer je veel over jezelf. En hoe meer je over jezelf leert, hoe beter je voor jezelf kunt zorgen.”

Was deze trektocht zo’n nieuwe ervaring?
“Ja, en een goed voorbeeld van zelfkennis: ik koos voor de trektocht, omdat ik weet dat ik wandelen fijn vind. Maar de trektocht zelf was een nieuwe ervaring. Ik wandelde al regelmatig
met vrienden, meestal in het weekend of een kort rondje na
het avondeten. Ik heb het altijd fijn gevonden. De langeafstandswandelingen tijdens de trektocht waren natuurlijk heel
anders dan een blokje om. Behalve leuk en gezellig, was het
soms ook gewoon zwaar. Ik heb ook ontdekt dat ik makkelijker
praat wanneer ik wandel. Als ik iemand iets moeilijks moet
vertellen, dan doe ik dat het liefst wandelend. Ik denk dat het
makkelijker gaat als je beweegt, of misschien ook wel omdat je
naast elkaar loopt en niet tegenover elkaar zit.”

Van Nederland tot Nepal
De oorsprong van de QuestTrek ligt wat verder dan de Achterhoek, waar Mirte op pad ging. Toen de oprichters van MyQuest, Mark Simons en Marianne van Wetter, in 2007 tijdens hun huwelijksreis vanuit Utrecht naar Santiago de Compostella liepen, ervaarden ze het effect van zo’n wandeltocht op jezelf en je omgeving. De trektocht zorgde ervoor dat ze
zichzelf beter leerden kennen en zo ook anderen inspireerden. Met die gedachte richtten ze samen Mountain Child Care
(tegenwoordig: MyQuest Foundation) op, een ngo die Nepalese wees- en straatjongeren middels intensief begeleide trektochten helpt te vertrouwen op hun innerlijke kompas, om zo een eigen pad te kiezen en iets van hun toekomst te maken.
De aanpak bleek succesvol. Ook vanuit het Nederlandse onderwijs kwam steeds meer interesse voor het concept, een
sponsorsysteem ontstond. Nu brengen Mark, Marianne, mede-eigenaar Hedda Steenhauer en een team van 26 coaches
ook Nederlandse jongeren al wandelend in contact met zichzelf. De Nederlandse jongeren dragen met hun deelname indirect bij aan de tocht van de jongeren in Nepal. Door jongens en meiden te helpen zichzelf en hun talenten te leren kennen, hoopt het stel persoonlijke groei als deel van het onderwijs in Nederland verder op de kaart te zetten.
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Scholtenpad
Op zoek naar het juiste gebied om QuestTrek-deelnemers tot zichzelf te laten komen, zagen oprichters Mark en
Marianne vele plaatsen in Nederland. De gastvrijheid, gemoedelijkheid en rust die zij zochten, vonden ze uiteindelijk in de omgeving van Winterswijk. De vele zandpaden door het groene coulisselandschap, de nuchtere, vriendelijke inwoners en de vrolijk gekleurde, authentieke boerderijluiken: het vormde een mooie combinatie om met
een veilig gevoel kilometers te maken en tot jezelf te komen. Het Scholtenpad dat hier door de natuur slingert, is
verbonden met de geschiedenis en vernoemd naar de scholteboeren: herenboeren die hier ooit het land beheerden. Tegenwoordig hebben veel van hun nazaten hun accommodatie ingericht als groepsverblijf of camping.
Zo kan het historisch erfgoed onderhouden blijven. De boerderijen vind je nog altijd langs het Scholtenpad, de
QuestTrek loopt erlangs en in de oudste herenboerderij overnachten de jongeren.

Kun je je nog zo’n zwaar moment herinneren?

Heb je dromen voor een volgende tocht?

“Ohja, zeker. Ik had een zware backpack, en ik ben

“Dit programma met dezelfde oefeningen zou ik niet

best smal gebouwd. Tijdens een van de wandelingen

snel nog een keer doen. Ik vond het een supermooie

was het ontzettend warm. Ik zweette van de hitte en

ervaring, maar voor nu heb ik al aardig wat over me-

mijn rugtas schuurde langs mijn sleutelbenen, de

zelf ontdekt. Natuurlijk kun je je altijd verder ontwik-

hele tijd op dezelfde plek. Ik deed er een handdoek

kelen. Maar de herinneringen zijn te waardevol om ze

tussen, maar het bleef pijn doen. We hadden de

te verwarren met nieuwe ervaringen. Ik zou wel nog

nacht ervoor maar weinig geslapen. Op een gegeven

een keer een trektocht willen maken. Dat zou ik sowie-

moment dacht ik: dit is teveel, ik kan niet meer.

so een keer in het buitenland willen doen, dat zou echt

Mijn hele lichaam was stijf, het voelde alsof mijn

vet zijn. Vanwege het werk van mijn vader heb ik als

voeten eraf vielen. Dat waren niet de leukste uren

klein meisje in Canada en Singapore gewoond en veel

van de trek, en toch denk ik dat het ergens goed voor

gereisd. Ik heb herinneringen aan landen waar ik

is geweest. Ik heb de wandeling afgemaakt en gezien

graag ook eens zou willen lopen. Bovenaan mijn lijstje

dat ik soms meer aankan dan ik denk. Ongemak is

staat Nieuw-Zeeland: daar ben ik nog nooit geweest en

niet veel anders dan een gedachte of een emotie.

de natuur lijkt me prachtig. Mocht dat niet meteen

Als ik merk dat ik het wil ontwijken, bedenk ik me

lukken, dan is dat niet erg. Ik vind Frankrijk en

dat het dan alleen maar erger wordt.”

Nederland ook heel erg mooi.”

Wil je meer weten over MyQuest of de QuestTreks die zij organiseren?
Op www.myquest.academy lees je alles over hun missie en het aanbod.
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