
W
e gaan vijf dagen
door de bergen van
het onherbergzame
Marokkaanse Atlas-
gebergte wandelen.
Zonder telefoon
(help!), zonder hor-

loges en dus besef van tijd (oh!), met alleen
het hoognodige in de rugzak en tentjes die
we elke dag op een andere plek opzetten.

Door weg te zijn van al die verplichtin-
gen en dat drukke leven kom je tot jezelf
en (eventueel nieuwe) inzichten, zo is de
overtuiging van Hidde de Vries, die
deze Recharge Leadership Trail
ontwikkelde. Even stil staan. Of
beter gezegd stil lopen, want
een groot deel van de wan-
delingen, variërend van 2
tot 6,5 uur per dag,
wordt in stilte ge-
daan.

Een uitdaging,
zowel mentaal als
fysiek, want hoewel de
paden goed bewandelbaar
zijn, zullen we uiteindelijk
tot 2700 meter hoogte klim-
men en met de nodige ademoefe-
ningen de nodige mindfulness voor-
geschoteld krijgen.

Met een groep van 13 man, inclusief
twee Nederlandse en twee lokale begelei-
ders, gaan we de uitdaging aan. Beginnend
met een lunch in het dorpje Laazib, op een
uurtje rijden van Marrakesh. Bij de al snel
dieper wordende gesprekken blijkt ieder-

een hier een eigen vraagstuk te hebben:
meer innerlijke rust, balans in werk en
privé of zoekend naar een nieuwe stap, zo
blijkt als we een voor een de zogeheten
talking stick ter hand nemen. Met deze in
het bos gevonden houten stok in handen
heb jij het woord. Anderen luisteren, zo-
dat je niet wordt onderbroken.

Op het kleurrijke kleed voor onze matjes
– ze zullen vijf dagen lang onze stoelen
zijn – worden dampende tajines en verse
salades neergezet. Er ontstaan gesprekken

die al snel verder gaan dan het gebrek
aan slaap wegens vroeg opstaan voor

de vlucht. Afgewisseld met een
grap of een plaspauze achter een

van de hoge bomen; de mense-
lijke behoeftes gaan immers

door, toilet of niet.
Vlak voor de eerste
wandeling naar het

eerste kamp in
Torord, een klein

plaatsje met amper
400 inwoners op 1019

meter hoogte, is daar Het
Moment: alle vormen van

hedendaagse afleiding als
horloges en boeken moeten wor-

den ingeleverd. Dus óók die tele-
foon, waarmee elke vorm van commu-

nicatie met de buitenwereld in een plas-
tic zak verdwijnt.

De wandelstokken worden ter hand
genomen en de tocht begint. In volledige
stilte, want stilte laat je nadenken en ver-
bind je meer met de natuur.

Hoge toppen,
diepe dalen
Hiken in stilte door
Atlasgebergte in Marokko

Vijf dagen hiken in het Marokkaanse Atlasge-
bergte, met alleen een rugzak en tentje. Zonder
telefoon en vooral in stilte.
tekst en foto’s Sigrid Stamkot
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We vlogen in
zo’n 3,5 uur van
Amsterdam
naar Marrakesh
en reden vanaf
daar nog een
uur naar het
kamp in Laazib
waar onze
’Recharge Lea-
dership Trail
startte. 
De volgende
Recharge Lea-
dership Trail
vindt plaats
van 6 t/m 11
december in 
de Sahara; vier
dagen trekken
door de woes-
tijn. Deze reis
wordt afgeslo-
ten in Ouarza-
zate, Marokko. 
therecharge
company.com/
trails

Zo kom
je er 

Slapen in een zelf opgezet tentenkamp.

Elke dag lunch met traditionele Marokkaanse gerechten.

Vijf dagen 
zonder 

telefoon, toilet 
of douche

In stilte wandelen
door de steeds 

ruiger wordende
natuur.
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Mooiste reisherinnering
In november 2021 zijn we met

een daktent op een four wheel
drive auto Namibië doorgere-
den, echt een ongerept land.
Een van de hoogtepunten was
het Etosha National Park. We
kwamen olifanten, leeuwen,
giraffen, zebra’s, neushoorns,
struisvogels en nog veel meer
tegen. Een ultiem gevoel om zo
één te zijn met de natuur.

Besef
In Namibië kwam op een

verlaten gravelweg bij een ge-
improviseerde wigwam een
vrouw van middelbare leeftijd
met een lege waterfles op ons
afgerend, met pure paniek in
haar ogen. Het was onmogelijk
om met deze vrouw te commu-
niceren omdat zij enkel een
voor ons onbekende taal sprak.

We hebben haar
zonder aarzelen twee grote
flessen water en een pak koek
gegeven. Toen we verder reden,
konden we niet bevatten wat er
was gebeurd. Onvoorstelbaar
om als ’rijke westerling’ met
eigen ogen te zien dat er nog
steeds mensen zijn die écht
niks hebben. Het deed ons des
te meer beseffen hoe bevoor-
recht wij zijn. 

Opvallend
De ongekende dienstbaarheid

van de bevolking in Japan.
Waar we ook kwamen, iedereen
wilde ons maar al te graag hel-
pen. Zelfs wanneer zij geen
Engels spraken. We vinden het
altijd geweldig als de bevolking
ons met open armen verwel-
komt en er alles aan doet om te
helpen. 

Altijd mee
Een spork; vork, lepel en mes

in één, omdat we soms op hele
basic plaatsen slapen of kampe-
ren, en packing cubes, kleine
zakken in verschillende maten,
om een beetje orde te houden

in onze backpacks. Daarmee
kunnen we onze kleding geor-
dend opbergen. 

Advies
Gewoon gaan. Leef nu. Je

kunt nooit van te voren alle
risico’s indekken en alles zeker
stellen. Het leven is één grote,
lange reis en alle obstakels die
je onderweg tegenkomt kun je
vast wel oplossen op het mo-
ment dat het nodig is.

Tegenvaller
Velen zijn lyrisch over Chi-

chén Itza in Mexico, maar we
vonden het vreselijk. In de rij
om binnen te komen, belache-
lijk hoge entree, hordes toeris-
ten, een flesje water kost omge-
rekend 4 euro en de bouwwer-
ken zijn lang niet zo indruk-
wekkend als in andere Maya-
steden die we hebben bezocht.
De archeologische waarde is
natuurlijk heel groot, maar het
is nu veel te commercieel. 

Sigrid Stamkot

Ook in de rubriek Mijn Reis?
Mail naar vrij@telegraaf.nl

HOTEL VAN DE WEEK

’Ik haal jullie wel op bij de
halte als jullie met de
bus komen”, zegt gast-

heer Ronald Bueters. Het is
de Dreumelse gastvrijheid
die meteen opvalt. Hij brengt
ons naar een landelijk plekje
aan de rand van Dreumel in
het land van Maas en Waal.
Samen met zijn vriend Arne
runt hij de B&B met verschil-
lende accommodaties. 

En daar buiten de dijk
tussen de bomen staat ie
dan: de pipowagen, hoog op
zijn wielen. Op Marktplaats
stond-ie. De oude paarden-
tram bleek een buitenkansje.
Knalpaars met geel was hij,
maar om de dieren niet af te
schrikken werd hij van bui-
ten groen geschilderd. En
van binnen totaal gereno-
veerd en smaakvol ingericht
met oog voor detail. 

Het glanzende houten
plafond is origineel. Er is een
klein maar handig keukentje,
een perfect passend twee-
persoons uitschuifbed en de
gekleurde gordijnen met

franjes maken het plaatje
compleet. De eigen luxe
privé-badkamer met toilet zit
bij het hoofdgebouw, waar
nog enkele accommodaties
zijn.

De plek bij de wagen is
groen en ruim, geen buren te
zien. We ontbijten op het
eigen terrasje (een heerlijk
uitgebreid ontbijt kan wor-

den besteld). ’s Middags
hangen we lekker in de

hangmat en in de avond zien
we romantisch op de bok
van de wagen de zon onder-
gaan. Maar niet te lang, want
het kampvuur moet aan. De
hangende BBQ erboven en
een zwoele avond dient zich
aan.

En dan te bedenken dat
deze plek elk jaar in de win-
ter tot wel een meter onder
water staat. We staan nu
eenmaal buitendijks en dat
kan alleen van april tot no-
vember. Daarna moet de
wagen, voordat het hoge
water eraan komt, met man
en macht én een tractor op
de dijk worden getrokken. 

Zowat naast de wagen ligt
een meertje dat hoort bij de
Dreumelse waard. Een roei-

boot ligt klaar voor gebruik.
Wel rustig peddelen want
hier woont een beverfamilie.
Of maak een wandeling door
het natuurgebied. En neem
wel de verrekijker mee die in
de wagen hangt. Je komt
haast ogen tekort met het
aantal vogels dat hier rond-
vliegt. Ze zijn nauwelijks te
tellen. 

Ook een rondje om de
Vonkerplas is een aanrader.
Een makkelijke wandeltocht
om het meer van ongeveer
anderhalf uur. 

Verleng de route gerust
richting buurdorp Wamel en
ga daar met de voetganger-
spont de Waal over naar Tiel,
de stad van Flipje.

Frank van der Vleuten

Buitenkansje in
de natuur

PIPOWAGEN, UITERWAARDEN VAN DREUMEL

In ’t kort

Interieur
De kleine ruimte is

goed benut, sfeervol
ingericht en kent alle
gemakken (stromend
koud water, koelkast,
stroom en een snelle

wifi-verbinding)

Locatie
Buitendijks in de uiter-
waarden van Dreumel

tussen de bomen 
en het groen met 

veel privacy. 
In het dorp is op zo’n 

20 minuten lopen een
grote supermarkt. 

Praktisch
Het is ook mogelijk om

fietsen te huren. 
Prijs voor de pipowa-
gen is vanaf 100 euro
per nacht, minimaal 

2 nachten

buitendijksgenieten.nl
natuurhuisje.nl

vipio.com

Een goed bed, een fijne douche, een perfecte service.
VRIJ kroont elke week een hotel van de week. Deze
week slapen we in de Pipowagen die staat in de 
Uiterwaarden van Dreumel, in het land van Maas en
Waal

Ontelbaar
veel vogels

te zien

’Iedereen in Japan wilde helpen’

’Een ultiem gevoel om zo één te zijn met de natuur’

Die ene magische reis, die

dramavakantie en altijd in

de koffer: reizigers delen

hun ervaringen.

MIJN REIS

◆ Larissa Pronk (26) en
Bart Rikers (27), reizen
momenteel door Midden-
en Zuid-Amerika, werken
als social media manager
en online marketeer. 

Een natuur die zich al snel aandient: we
lopen door de indrukwekkende Ourigane-
vallei in een omgeving waar droge kiezeli-
ge paadjes ons langs groene struiken voe-
ren, het water van de Oued Nfis rivier in
de buurt en met het roodbruine van de
kleigrond en het blauw van het stuwmeer
als contrast.

ANKER
Na tweeënhalf uur bereiken we ons

eerste kamp, waar de bagage en zelf op te
zetten tentjes al liggen te wachten en de
rugzakken worden uitgepakt. Met de
talking stick als gevoelsmatig nog licht
dreigend middelpunt komt een con-
fronterende vraag; wat heeft jou
gebracht tot waar je nu bent? 

Een voor een vertellen we
beknopt ons levensverhaal,
waarbij de nodige tranen
vloeien. Het maakt dat
we ons nog meer
verbonden voelen
met elkaar en met
een vol hoofd onze
tentjes opzoeken. ’s
Nachts worden we gewekt
door de gebedsoproep die
door de luidsprekers van de
lokale moskee schalt. We zijn
immers in Marokko, ook nog eens
gedurende de Ramadan.

Gids Rachid zal ons de komende dagen
door het Atlasgebergte leiden. Een keten
met een lengte van 2500 kilometer, met
als hoogste punt de 4165 meter tellende
Toubkal; wij lopen door het Hoge Atlas, op
zo’n 170 kilometer van Marrakesh. Tijdens
de wandelingen zien we puntige rotsfor-
maties, groene terrassen met veelal mais
en graan, groenere bosjes, grijze walnoot-
bomen, diepe kloven met door onze voet-
stappen naar beneden vallend gruis en
vergezichten naar dat wat we op de derde
dag ons anker zullen noemen: de berg Jbel
Gourza.

In totaal lopen we zo’n 55 kilometer. Af
en toe wordt er gestopt om te genieten van
het onherbergzame en na elke bocht ver-
anderende landschap met de water-
stroompjes die overal vandaan lijken te
komen. En om de geur van de groene
muntplantjes te ruiken en de al vroeg

schijnende zon te voelen; alle zintuigen
dienen te worden geprikkeld.

Gedurende de dagen kloppen ook de
fysieke uitdagingen aan. Bij de een de pijn
van blaren, de ander worstelt met een niet
meewerkende rug of uitgeput lijf. Ook dat
hoort erbij: uit die comfortzone stappen.

Al zijn ze er ook, en vooral, op mentaal
vlak. De elke dag in de middag door bege-
leider Niek van Halteren begeleide adem-
halingsoefeningen zorgen voor inzichten,
maar ook voor mental breakdowns. Er
vloeien tranen die door de rest van de
groep liefdevol worden gedroogd met een

opbeurende klap op de schouder, sym-
pathiserend knikje of oprechte om-

helzing.
Het tweede kamp wordt opge-
zet in de nabijheid van ber-

berdorp Assif Zwgzawn.
Het konvooi van ons

Westerlingen wordt
gade geslagen door

kinderen die ons
met een vrolijk

bonjour! enthousiast
toezwaaien. We komen

langs en door meer van dit
soort dorpjes, met stenen

huizen die niet lijken te zijn
afgebouwd. En met bewoners

waarvan we grappen – want er
wordt ook genoeg afgelachen – dat zij

wél op hun smartphone kunnen turen.
De afwezigheid van de mobiele telefoon

blijkt eigenlijk geen enkel probleem. De
grote boze buitenwereld bestaat even niet;
hier in het Marokkaanse gebergte zitten
we in onze eigen bubbel. Het gebrek aan
tijdsbesef is vreemder: niet weten hoe lang
je hebt gelopen, noch hoe lang je nog
moet, wanneer je wakker bent geworden
of bent gaan slapen.

DOORBIKKELEN
Dag 3 blijkt de langste dag, naar het

dorp Aguerd N’oussoul op 2200 meter. Hij
lijkt eindeloos, waarbij bijna in meditatie-
ve staat wordt doorgebikkeld. De omge-
ving blijft onveranderd magisch en veran-
derlijk, met steeds meer hoogte en dus
rauwheid van de bergen en het gesteente.

Weer komen we in een bergdorpje, waar
de in een piepklein winkeltje gekochte

cola, verse dadels en noten voelen als een
eerste levensbehoefte. De beloning is er in
de vorm van de lunch in Tizgui, het groot-
ste dorp van de regio, waar jochies spelen
met van plastic limonadeflessen gemaakte
vliegtuigjes.

Eenmaal in het een na laatste kamp in
Aguerd N’oussoul is daar de grootste prijs:
het uitzicht vanuit de opgezette tentjes,
met prachtige vergezichten naar het Atlas-
gebergte en indrukwekkende zonsonder-
gang en -opkomst.

Met een ferme yella yella zet de altijd
enthousiaste Rachid ons de volgende dag
weer in de benen. Zijn felblauwe omge-
knoopte keffiyeh, een Marokkaanse hoofd-
doek, is als een vuurtoren die de weg leidt.
De laatste tocht is aangebroken en brengt
ons via de Tizi N Tagdalt track naar het
hoogste punt met 2700 meter. Een stevige
klim langs verraderlijk smalle steenpaad-
jes, maar ook wijdverspreide roodbruine
vlaktes. De twee kleine hoopjes sneeuw
worden gebruikt voor een geïmproviseerd
sneeuwballengevecht: we hebben het
gehaald!

Om dat te bereiken zijn sommigen van
ons letterlijk en figuurlijk door diepe da-
len gegaan, mede door de begeleide adem-
halingsoefeningen.

De laatste scherpe afdaling voert ons
naar eindpunt Tizi Oussem, langs water-
vallen, grote steenpartijen en een steeds
groener wordend landschap. De tocht naar

het dorp is korter dan verwacht, voor
zover er al verwachtingen waren; het voor-
deel van geen tijdsbesef. Op de matjes
schrijven we in ons aan het begin van de
trip overhandigde kladblokje op wat de
belangrijkste ervaringen waren (wandelen
in een steeds veranderende omgeving, de
sterke energie van de groep en geen be-
hoefte aan telefoon en tijd), welke inzich-
ten deze trip ons heeft gegeven, welke
invloed die op ons leven heeft en wat de
actiepunten worden (onder meer minder
worden geleefd door telefoon en tijd).

EINDPUNT
Via een steile bergweg met de nodige

haarspeldbochten naar ons eindpunt: een
ecolodge in het dorpje Ouirgane aan de
rand van Nationaal Park Toubkal. Na alle
stilte, de afwezigheid van andere mensen
en luxe als een stoel, bed, toilet en douche
is het wennen om weer in de geciviliseer-
de wereld te zijn, al is die douche welkom
na vier dagen wassen met vochtige doekjes
of koud water.

Bij het avondeten volgt de laatste op-
dracht: een voor een vertellen we met
alleen positieve bewoordingen de anderen
wat hun kwaliteiten zijn en hoe we hen
zien. Het levert wederom waardevolle
momenten op, zoals al zo vaak op deze
trip. Conclusie: we zijn niet alleen op reis
naar het Marokkaanse Atlasgebergte ge-
weest, maar ook op reis naar onszelf.

Kinderen
begroeten

ons met een
enthousiast

’bonjour!’ 

De stoet wandelende toeristen trekt het nodige bekijks. FOTO NIEK VAN HALTEREN

De wandeltocht leidt
door afgelegen berg-
dorpjes.
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