
WANDELEN 
MET DIABETES

Ook dit jaar organiseert de Bas
van de Goor Foundation weer
een wandeltocht naar Santiago
de Compostela, alleen voor
mensen met diabetes. Die vindt
plaats van 1 tot 9 september
2019. Er is nog plek. U kunt zich
opgeven via de website. Vooraf
vindt een medische check
plaats (op papier). Er zijn ook
hardloop, ski- en fietschallen-
ges. Meer informatie:
bvdgf.org/actie
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len in de groep een prachtige
 manier om mijn eigen lichaam
en grenzen beter te leren ken-
nen.

De focus moet – net als in het
echte leven – niet de hele tijd op
diabetes liggen. Ik wil ook genie-
ten van het pelgrimeren en me
spiritueel verbinden met die
miljoenen mensen die mij voor-
gingen. Als ik de eerste avond
doodmoe in het middeleeuwse
dorp Roncesvalles in de schaars
verlichte kapel neerplof en alle
wandelaars (en fietsers, want je
kunt de Camino ook fietsen) uit
meer dan veertig landen naar
voren worden geroepen om de
zegen te ontvangen, weet ik: nu
is het echt begonnen. 

De eerste dagen wandelen we
gestaag door, steeds de bordjes
met de bekende Jacobsschelp
volgend. Onderweg wordt er ge-
zucht, gesteund en veel gela-
chen. De gesprekken gaan over

thuis, de kinderen, het werk – en
over diabetes. Hoe doe jij het op
je werk, hoe hoog staat jouw
pomp? Wat vind jij van de
nieuwe sensor? Ik leer veel. Er
ontstaan bondjes tussen mensen
die hetzelfde tempo lopen. Ik
loop veel in de achterhoede, voel
me het meest verwant met de
ploeteraars. De derde dag hike ik
stoer mee met de koplopers en
moet dat ’s avonds flink bezuren.
Waarom moest ik mezelf nu
weer bewijzen? De dag erop
mogen we kiezen: de hardcore
etappe van 32 of die van 23 kilo-
meter. Ik kies de laatste en heb
nu als motto: ik loop voor me-
zelf, voor niemand anders. Dat
helpt. 

De tweede helft van de week kan
ik meer genieten. De natuur is
overweldigend mooi, het gaat
van dichtbegroeide bossen naar
klaproosvelden, van middel-
eeuwse stadjes tot berghellingen
vol bloeiende brem. En naast ste-

vige klimmen zijn er steeds fijne
rustmomenten – met lekkere
tapas en pinchos. In een café of
een kapel haal ik elke dag een
stempel voor in mijn Camino-
paspoort. De vijfde dag loop ik
een paar uur met twee wandel-
maatjes, we praten over wat
onze mooiste en moeilijkste
momenten uit ons leven waren.
Hier draait zo’n tocht om.

De zesde dag lopen we de laat-
ste kilometers richting Logroño
en ineens ben ik het zat. Ik ver-
lang naar huis, mijn rug doet
zeer en ik heb vier blaren. Alle-
maal bekende wandelaars-
kwaaltjes. 
De diabetes is op de achtergrond
geraakt. Ook omdat het prima
gaat. Geen hypo’s overdag, een-
tje in de nacht. Door al dat be-
wegen heb ik driekwart minder
insuline nodig gehad. Heerlijk!
Mijn lijf blijkt sterker dan ik
dacht. Die overtuiging neem ik
mooi mee naar huis.


