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Nog niet toe aan huisje, boompje, beestje
Tijdens een ritje door Amersfoort-Noord
tikt er voortdurend iets in het dashboard.
Het is de kilometerteller. ,,En die zal de
komende 35.000 kilometer wel blíjven
tikken,’’ verklaart Don Engelbracht, breed
grijnzend.
,,Wíj horen het al niet meer.’’ Nog een paar
weken, dan vertrekken hij en zijn vriendin Jennifer Joedo voor een wereldreis
van anderhalf jaar, misschien zelfs langer, met als eindbestemming Australië.
Over land, welteverstaan.
Alleen daar waar het niet anders kan,
gaat de Landrover Defender uit 1998 op
de boot.
Het is geen luxe jeep met leren bekleding
of airco. ,,We hebben wel ’arko’; alle ramen
kunnen open.’’ Laconiek nemen Don en
Jennifer, beide 29 jaar, de laatste horden.
Er moeten nog nieuwe schokdempers in,
een extra accu en een omvormer, zodat
ze onderweg over 220 volt beschikken om
bijvoorbeeld de laptop op te laden.
Voor de rest is het stel tot in de puntjes
voorbereid. Slapen doen ze straks in een
tent op het dak van de auto, tussen de
jerrycans met extra voorraden diesel en
water. Aan de zijkanten zijn rijplaten bevestigd, mochten ze ergens vast komen te
zitten in de woestijn. Er bevindt zich zelfs
een provisorische douche aan boord.
Hun banen zijn opgezegd, evenals de huur
van hun woning aan de Sprengenberg in

Vathorst. Ze zagen er vier jaar geleden
bewust van af een huis te kopen. ,,Tijdens
onze studie toerisme in Breda wisten we
al dat we ooit ‘iets’ zouden ondernemen.’’
Don en Jennifer kregen steeds meer het
gevoel ‘het is nu of nooit’.
De afgelopen jaren zagen ze om hen heen
hoe leeftijdgenoten fraaie huizen en
mooie auto’s kochten, zich kortom settelden. ,,We vroegen ons af: willen wij dat

ook al?’’ Op dat moment rijdt de jeep over
een drempel. Het is net alsof het koalabeertje op het dashboard, hun mascotte,
‘nee’ schudt.
Het echte avontuur begint waarschijnlijk
pas in Turkije, of anders daarna wel in
Iran of Pakistan, als ze gebieden doorkruisen waar het door de politieke situatie onrustig is of waar bendes de boel
onveilig maken. Don en Jennifer zullen

goed luisteren naar de lokale overheden,
beloven ze, en niet zomaar een berg oprijden. ,,We hebben wél onze hele huis bij
ons.’’ Hun grootste angst is beroving, of
erger: diefstal van de auto. Want dan is de
droom over.
Voor elk land willen ze een maand uittrekken. Alleen in India duurt het oponthoud langer. Aan de oostkust helpen
ze een handje mee met de inrichting van
een groot complex voor gehandicapten,
dat is uitgerust met tal van voorzieningen,
waaronder scholen en een dokterspost.
Het initiatief komt van Friends Indeed.
Omdeze Nederlandse stichting aan een
jeep te helpen, waarmee ze ambulante
hulp kan bieden in afgelegen dorpen,
verkochten Don en Jennifer in de voorbije maanden flessen wijn. De teller staat
inmiddels op vijfduizend euro. ,,We gaan
veel armoede zien, en we willen niet alleen maar toeschouwer zijn.’’ De auto is
weer terug op de Sprengenberg.
In dit wijkje waren ze van meet af aan buitenbeentjes. Ze hebben geen idee waar
hun volgende huis zal staan. Wie weet,
maken ze een omweg via Afrika en keren
ze pas over drie jaar terug. ,,In ieder geval
zullen we in Australië moeten werken,
want dan is ons geld op.’’
Met permissie overgenomen van de
Amersfoortse Courant
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