NIEUWSbrief Queeste 50
In deze tweede nieuwsbrief van onze Queeste berichten wij je graag over het verloop
van de tweede etappe. We duiken in ons dagboek om je te laten delen in onze
herinneringen aan een andermaal geslaagde onderneming. Maar dat konden we enkel
realiseren dankzij de aanhoudende sympathie. Onze oproep tot een tweede gift voor
het project dat wij ter harte dragen, viel niet in dovemansoren… En daarom gunnen
wij je bovendien een zicht op de opbrengst van dit tweede deel van onze
sponsortocht. Uiteraard richten we onze focus even op Peru en geven je graag een
update mee van de evoluties binnen de aardappelcoöperatie Coopagros en meer in
het bijzonder de stand van zaken betreffende de bouw van een vriesdroogkamer.
Natuurlijk eindigen we deze tweede nieuwsbrief met een woord van dank voor de
solidariteit met de vele actieve landbouwersfamilies in het Andesgebergte die
hierdoor in een veelbelovende toekomst beginnen te geloven.

De nodige voorbereiding…
Nadat we onze eerste etappe eind september 2016 eindigden aan de kathedraal van Aire-surl’Adour, stippelden we onze volgende tocht uit en legden onze overnachtingsplaatsen vast, kwestie
van niet voor verrassingen te komen staan. Ondertussen planden we twee heuse oefentochten. Eerst
een weekje in Slovenië waar we begin juli met onze kinderen onder andere de Mangart
overwonnen, één van de hoogste toppen van de Julische Alpen in het Triglav nationaal park. Het
werd een serieuze beklimming zonder uitzicht op de top, in de ijzige kou, en tijdens de picknick
ook nog wat water onder de vorm van hagelstenen. Achteraf bleek dit onze beste voorbereiding
om de Pyreneeën door te trekken…
Op 19 augustus stonden we met dertien
tochtgenoten klaar aan de kerk van Kalken om
er de Scheldemeersen in te trekken voor een
oefentocht van 24 kilometer. Het werd een
onvergetelijke ontmoeting tussen familie,
vrienden en collega’s in een typisch Vlaams en
door natuurpunt beschermd
overstromingsgebied.
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26 stapdagen in evenveel zinnen
Maandag 4 september was het dan zover. ’s Ochtends trokken we vanuit Aire-sur-l’Adour verder
om gedurende één week onze camino te vervolgen over de “via Podiensis” tot aan het pittoreske
grensstadje Saint-Jean-Pied-de-Port. En daar stonden we plots oog in oog met de Pyreneeën.

Maandag 11 september: “We starten om klokslag acht uur aan een bakkerij met een sms ter
bemoediging van ons Rebekka, ze tovert bij ons beiden tranen in de ogen. Gesterkt klimmen we
van 174 meter boven de zeespiegel tot 1426 meter de Col du Lepoeder over. Een zware
onderneming, zeker in dit weer! ’s Ochtends trokken we onze cape én regenbroek aan om die niet
meer uit te trekken. Het regent niet alleen, het waait bovendien flink en boven de duizend meter is
het echt wel koud. Onderweg sluit Julie, een Hollandse die al van in Maastricht aan het stappen is,
bij ons aan om niet alleen verder te moeten klimmen. En het is inderdaad deugddoend om met ons
drieën te stappen. We houden een behoorlijk hoog tempo aan, logisch ook want van de ons
omgevende bergen is niets te zien en het is te nat om uit te rusten. Onderweg halen we talrijke
kleurrijke figuren van diverse nationaliteiten in, de ene op all-stars, de andere met een goedkope
plastic cape, velen met dagrugzakjes, één enkeling zelfs zonder rugzak, sommigen met blote benen,
één Italiaan loopt met oortjes luidop mee te zingen… Iedereen die we kruisen zeggen we goeiedag,
maar niemand heeft in dit hondenweer en met deze inspanning zin in een praatje. Alleman staat
gefocust op het einddoel Roncesvalles. Op een bepaald moment zoekt ook de Spaanse Maria
contact en zo wandelen we met vieren verder. We houden halt aan een bestelwagen die bij ons al
lang niet meer door de keuring zou raken en Julie trakteert ons op een hete thee… heerlijk om
mee op te warmen. Achter de bestelwagen zoeken we wat beschutting om er onze koffiekoeken te
delen. Amper een half uur later gaan we opnieuw op stap en bereiken samen met een groep
Amerikanen de grensovergang. Maria heet ons heel hartelijk welkom in haar land, een
onvergetelijke herinnering!
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Gelukkig klaarde de hemel de daaropvolgende dagen langzaam maar zeker op. Naar Spaanse
normen bleef het vrij fris, maar als dappere Belgen zijn we erger gewoon. Eigenlijk is het wandelen
bij temperaturen van 18 à 20 graden ideaal en in vergelijking met onze stapervaring van vorig jaar
dus heel wat aangenamer. Ook landschappelijk scoorde de tweede etappe hoog, het Baskenland wist
ons te bekoren. En doordat we vaak voor een variante kozen, slaagden we erin om de grootste
verkeersaders zo veel mogelijk te ontlopen. Ook de industriegebieden ontweken we door grote
steden zoals Pamplona en Burgos langs groene rivieroevers te bereiken. Het zijn telkens enkele
kilometers meer op onze teller, maar het loonde echt de moeite.

Zaterdag 23 september: Dat zal toch wel de slechtste nacht geweest zijn… we sliepen namelijk
boven een bar waar het kabaal was tot drie uur ’s nachts. We verlaten de albergue zonder ontbijt en
opteren om dat te nuttigen in een panaderia/cafeteria “à la España” met een winkeltje waar je naast
je ontbijt gewoon alles kan kopen wat een pelgrim nodig zou kunnen hebben. De koffiekoeken
smaken heerlijk. Het nochtans vers geperste fruitsap heeft een nogal waterige smaak. We trekken
weg uit Atapuerca en wandelen door de mist over de top van de Matagrande langs een militair
domein heen. Al wandelend zien we langzaam de zon winnen. Er verschijnt als het ware een
mistboog voor onze ogen.
Onderweg bellen we even naar huis omdat
ons Brenna wat extra ondersteuning nodig
heeft om haar verhuis en emigratie tot een
goed einde te brengen.
Bewonderenswaardig hoe ze het allemaal
klaarspeelt! Naarmate de mist verder
optrekt en de zon verschijnt, komt ook
Burgos stilletjes aan in zicht. Omdat we
gisterenavond nog de archeologische
opgravingen van de Homo Antecessor
bezochten, hadden we geen tijd meer om dagboeknotities te maken. Daarom wandelen we vandaag
zonder themawoord. Niettemin stappen we wel voor heel wat collega-personeelsleden, partners en
familieleden van personeelsleden. We noemen ze voor elkaar bij naam en het blijken er heel wat te
zijn die het voorbije jaar met één of andere ziekte werden geconfronteerd. We wensen hen en hun
naasten alle sterkte toe in het verwerken van de diagnose en in het leren omgaan met hun al dan
niet chronische ziekte. Tegelijk hopen we dat ze zich nooit alleen zouden voelen in hun strijd, maar
dat ze gedragen blijven door allen die hen dierbaar zijn. En zo komt Burgos zelfs zonder
themawoord maar met die vele mensen in ons achterhoofd razendsnel dichterbij.
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En wat ons cultureel te wachten stond, dat hadden enkelen al voorspeld. Zowel door collega Bart
die de camino vele jaren geleden als jonggehuwde met zijn vrouw Marina per auto deed. Maar ook
door collega Pieter die de camino een tiental jaren geleden onder de vorm van sponsortocht maar
dan per fiets deed. Ze gaven ons beiden voor ons vertrek nog enkele laatste tips met
bezienswaardigheden mee. En of ze gelijk hadden… dit eerste deel van de “camino Francès” durven
we echt als een cultureel hoogtepunt onderschrijven. In chronologische volgorde passeerden we
langs de innemende collegiale kerk van Santa María van Roncesvalles. De kathedraal van Pamplona
ademt nog steeds een koninklijke sfeer, Karel de Goede ligt er namelijk begraven naast zijn vrouw
Eleonora van Aquitanië. Voor de ermita van Santa Maria de Eunate hadden we zelfs een omweg van
5 km over, jammer genoeg stonden we voor een gesloten deur maar ook het exterieur van dit 12de
eeuws achthoekige kerkje is opmerkelijk. We wandelden over de middeleeuwse brug van Puenta la
Reina richting Estella waar we slechts één van de drie schitterende kerken konden bezoeken.

Zaterdag 16 september: Deze verjaardagsochtend is er één om nooit te vergeten. Tijdens het ontbijt
wordt er voor Philippe gezongen in het Baskisch door Pablo, onze gastheer, en in het Welsh door
Julie en Adele, twee andere gasten. Toeval wil dat de gastvrouw Terre ook jarig is. We genieten
dubbel van het ontbijt en praten wat met de Welshwomen die ook stappen voor een goed doel,
ook dubbel in hun geval: een hospice voor stervenden en een opvangcentrum voor honden. Na het
ontbijt trekken we de stad door richting camino, we passeren de majestueuze burchtkerk van San
Miguel… gesloten. Eenmaal op de camino een tweede kerk, de heilig grafkerk met een prachtig
portaal met de twaalf apostelen… ook deze is gesloten. En dan tenslotte, net voor we Estella willen
uittrekken, een 12de eeuwse kerk toegewijd aan de heilige Petrus… we klimmen de trappen op en
staan een derde maal op rij voor een gesloten portaal, nemen er enkele foto’s en dalen vervolgens
teleurgesteld de trappen af en wandelen het toeristisch bureau binnen om er nog een stempel te
laten zetten. En net op dat moment komt iemand de sleutel van de kerk halen (zou hij Pedro
heten?). Wij opnieuw de trappen op en zo de kerk binnen en vanuit de kerk het aanpalende
claustrum met twee overgebleven kloostergangen met unieke kapitelen.
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Dat de camino in Spanje een koninklijke weg was, merkten we andermaal in het monasterium Santa
Maria la Real van Najera. En dan is er natuurlijk die legende over de kippen in de kathedraal van
Santo Domingo de la Calzada. Als absoluut hoogtepunt durven we toch wel de kathedraal van
Burgos te noemen. Nadien kruisten we nog de Romaanse kerk van San Martin van Fromista die
door haar sobere interieur en de fantastische kapitelen onze voorkeur draagt.

Na Burgos wachtte ons de gevreesde meseta, het Spaanse hoogplateau waar de zon naar het schijnt
genadeloos kan stralen. Maar tijdens de laatste vijf dagen van deze tweede etappe bleef de
temperatuur gelukkig rond de 25 graden steken. En zo stapten we op onze 26ste stapdag even na het
middaguur Sahagun binnen, ons eindpunt voor dit jaar en tegelijk het exacte middelpunt van de
camino Francès.

Maandag 25 september: Na een eenvoudig maar lekker ontbijt overrompelen we samen met alle
andere pelgrims het enige winkeltje van Hornillos del Camino en slaan er onze gebruikelijke
voorraad in: een brood, een stuk heerlijk afsmakende geitenkaas van de streek en twee appelen. Zo
trekken we op weg voor een goede 20 km. Bewust hebben we er voor gekozen om de laatste twee
weken minder zwaar te maken, kwestie van het vol te houden. Want alhoewel het weer heel goed
meevalt, zeker voor een doortocht over de meseta, sukkelen we beiden toch met wat kwaaltjes.
Philippe’s rechterhiel sputtert nog altijd vreemd tegen op bepaalde momenten van de dag, het is
een overblijfsel van het al te danig uitleven op de dansvloer op het huwelijksjubileum van Martine
en Bart. En Sigrid ontdekt tijdens de middagpauze een tweede weliswaar kleine blaar. De meseta zelf
bekoort ons met vergezichten zoals we er maar zelden hebben gezien. Op een bepaald moment
denken we rondom rond minimaal 100 km ver te kunnen kijken. En wat we zien, zijn alleen maar
uitgestrekte en geoogste korenvelden die hier en daar al werden omgeploegd. Voor zover de
horizon reikt, zien we in alle windstreken windmolens staan. Geen slecht idee, want de wind laat
zich hier voor een tweede dag op rij voelen, minder hevig dan gisteren maar toch voldoende om de
zonnewarmte te breken. Plots duiken we al wandelend de diepte in en terwijl we even bijpraten met
Martine en Jacky, een Frans koppel waarmee we eerder het avondmaal deelden in het bijzijn van de
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IJslandse Anni, worden we juichend toegeroepen door ons Canadese zusters, zoals Sigrid ze heeft
gedoopt. Inderdaad, Jennifer en Sonja verschijnen na enkele dagen afwezigheid terug op “onze”
camino. We babbelen al wandelend bij.

You’ll never walk alone
Nee, alleen hebben we ons dit jaar nooit gevoeld. De eerste week wandelden we nog regelmatig
kilometers lang zonder ook maar een medepelgrim in de weidse omgeving te bekennen. Vanaf
Saint-Jean-Pied-de-Port kwamen we in een andere wereld terecht. Het deed ons een beetje denken
aan ons vertrek uit Le-Puy-en-Velay begin september vorig jaar. Niet voor niets is dit opnieuw een
vertrekpunt, maar één van wereldformaat. Van alle landen en continenten komen pelgrims hier
samen om richting Santiago te trekken. Waar we in 2016 vijftien nationaliteiten telden, zijn we dit
jaar onze tel kwijtgeraakt. Een wilde gok brengt ons op het dubbele, maar dan rekenen we er wel
een tiental diverse staten van Amerika bij. Inderdaad, het lijkt wel alsof je met de hele wereld op
stap bent. Zo deelden we de tafel met twee dertigers uit Taiwan, haalden we vaak origineel geklede
Koreanen in, kruisten we het pad met een 76-jarige kranige Zuid-Afrikaanse met wie we even in
het Afrikaans converseerden en beleefden heel wat plezier met twee zestigjarige Texanen…
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Wandelen met thema’s
Vrijdag 8 september: In de overbeschilderde kerk van Navarrenx kiezen we het woord “zintuigen”
onder het toeziend oog van Christus die de storm op het meer stilt. En met dat woord kunnen we
alle kanten uit. Zintuigen zijn als een toegangspoort tot het leven, tot de volle werkelijkheid. Ze
stellen ons in staat om ons te openen voor onszelf, onze ware zijnskern te ontdekken. Maar ze
openen ons ook voor de wereld en belangrijker nog voor elkaar en door elkaar voor God… Iemand
die dus één van de vijf zintuigen moet missen, dient te leren leven met een beperking. Ze leven als
het ware een stukje afgesloten van de wereld, maar slagen er anderzijds vaak in dat tekort te
compenseren door een ander zintuig dieper te ontwikkelen. En dat is het nu juist: je kan zien
zonder echt te kijken, je kan horen zonder echt te luisteren, je kan eten zonder echt te proeven, je
kan gewaar worden zonder echt te voelen,… Alles staat en valt dus met het ontwikkelen van je
zintuigen. Niet voor niets begint men er al op vroege leeftijd aan door een baby te confronteren
met felle kleuren, allerlei geluiden, voelboekjes, babyzalfjes,… Ook mensen met een mentale
beperking brengt men vaak via zogenaamde snoezelmomenten in contact met allerlei zintuiglijke
gewaarwordingen om hun contact met de wereld waarin zij leven aan te sterken. En die gewoonte
neemt men meer en meer over bij dementerenden…

De aardappel als graal
Korenvelden hebben we de laatste dagen van
onze tweede etappe genoeg gezien.
Aardappelvelden zijn blijkbaar niet voor de
meseta geschikt. Die zijn er dan in Kishuara in
het Peruaanse Andesgebergte in overvloed.
Daar zijn nog steeds vele families actief om de
knol te telen. Ondertussen zijn de werken aan
de ruwbouw voor de vriesdroogkamer in een
laatste fase gekomen. Als alles volgens plan
blijft verlopen, zou dit eind deze maand moeten afgerond zijn. In december start dan de
binnenafwerking om nadien over te gaan tot de installatie van de vriesdroogkamer zelf.
Ondertussen voert Coopagros de druk op bij de private elektriciteitsleverancier om de gebouwen op
het conventionele elektriciteitsnet aan te sluiten. Tegelijk pogen ze om subsidies te krijgen van de
overheid om de elektriciteitsinstallatie te verwezenlijken. Desnoods zal de huur van een generator
overwogen worden, want het creëren van een hernieuwbare energiecentrale zoals het plaatsen van
een windmolen of zonnepanelen blijkt momenteel een (nog) niet te realiseren droom.
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Tenslotte werkt de universiteit van Andahuaylas
samen met het Vlaamse Instituut voor LandbouwVisserij- en Voedingsonderzoek (kortweg het
ILVO). Ze buigen zich over het vriesproces zelf van
de aardappel om op die manier uit te zoeken hoe
ze tijdens het vriesdrogen de witte kleur van de
chuño kunnen behouden.

Het tweede deel van onze Queeste in cijfers
De cijfers hieronder geven de opbrengst weer voor de tweede etappe van 4 november 2016 tot en
met 5 november 2017:





TRIAS registreerde een opbrengst van 13 992,85 EUR voor Coopagros.
In totaal wandelden wij 609 kilometers
in 26 stapdagen
wat een gemiddelde maakt van 23,42 km per dag.

 Concreet betekent dit dus een bedrag van 22,98 EUR per gestapte kilometer.
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Woord van dank
Net als vorig jaar zijn we tevreden met iedere vorm van sympathie of steun. Jullie aanmoedigingen
per mail, brief, telefoon, sms of gewoon door ons tussendoor eens aan te spreken of nog door ons
aan het station uit te wuiven, doen ontzettend veel deugd. Het zijn echt allemaal tekenen van een
enorme golf van solidariteit met de mensen in Peru. Wat de financiële steun betreft, zijn zowel
kleine giften als grotere bijdragen meer dan welkom. Eén organisatie noemen we graag bij naam.
Zo heeft de Rotaryclub Gent-Zuid een bedrag van 1 000 EUR overgemaakt en daar zijn we hen
bijzonder dankbaar voor.
Maar zoals we reeds eerder aanhaalden, zijn we ook blij dat onze oproep voor een tweede gift niet
in dovemansoren viel. Meer dan tachtig sponsors hebben begrepen dat ze er in Peru nog niet zijn.
Ook het elektriciteitsprobleem vraagt om een oplossing. En daarom durven we te hopen dat er nog
enkele sympathisanten bij deze overtuigd werden om tot een tweede of zelfs derde overschrijving
over te gaan. Nog anderen hebben misschien weet van iemand die nog een extra duwtje in de rug
kan geven. Bezorg ons de naam en dan nemen we persoonlijk contact op met deze mogelijke
donateur. Dit crowdfunding jaar willen we onze focus ook richten op eventuele bedrijven, scholen
of organisaties die bereid zijn nog een extra duit in het zakje te doen. Ook hier durven wij te
rekenen op jullie tips en suggesties. Alvast op voorhand en in naam van de talloze landbouwers van
de aardappelcoöperatie Coopagros van ganser harte onze dank.

Derde en laatste etappe

Over onze plannen voor onze derde en laatste etappe berichten we jullie graag in een nieuwsbericht
rond de vijftigste verjaardag van Sigrid. We kunnen jullie nu reeds verklappen dat we uiteraard
vanuit Sahagun zullen verder trekken tot in Santiago, dat is goed voor bij benadering een 380 km.
Maar daarna willen we onze camino vervolgen tot in Finisterra en nadien in een lus via Muxia
opnieuw tot Santiago. En dat zou het totaal opnieuw om en rond de 600 km brengen.
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Bouw je verder mee aan de droom die wij met Coopagros willen verwezenlijken, dan blijft alle steun
voor dit project welkom op het rekeningnummer van TRIAS, Wetstraat 23 te 1040 Brussel, IBAN
BE45 7363 3333 3389 en BIC KREDBEBB.
Vergeet zeker niet de vermelding QUEESTE 50
Voor alle stortingen vanaf 40 EUR ontvang je een fiscaal attest van TRIAS
in het daaropvolgende jaar.

Info over Coopagros: met dank aan Lieve Van Elsen / Regiodirecteur TRIAS Andes
Foto’s uit Peru: met dank aan Isabel Corthier voor TRIAS
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