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Te Gekke Wandelingen
Wandelsport Vlaanderen vzw is er klaar voor in 2019

Eigenlijk is het té gek om los te lopen: over ernstige psychische problemen wordt amper gepraat,
terwijl ongeveer één op vier personen in België ermee te maken krijgt. Hoe kunnen we dat
thema toch bespreekbaar maken én er tegelijk mee aan de slag gaan? Door te wandelen!
Interview: Floor Devriendt
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Wandelen is een van de meest laagdrempelige bewegingsactiviteiten die er bestaan. Door te wandelen zet je een stap
naar een betere psychische, lichamelijke én sociale gezondheid. Elk vanuit hun eigen missie en visie willen Te Gek!?,
Parantee-Psylos en Wandelsport Vlaanderen vzw hieraan
bijdragen en verenigen ze hun krachten in de organisatie van
de Te Gekke Wandelingen. Zo komt psychische kwetsbaarheid
niet enkel onder de aandacht, maar kan iedereen op zijn of
haar niveau ook een stap zetten naar een betere geestelijke
gezondheid. Wandelen zet je hele lichaam in actie en levert
heel wat gezondheidsvoordelen op: de conditie van je hart,
longen, spieren en bloedvaten worden er beter van, maar ook
de psychische voordelen zijn niet te onderschatten. Zo zorgt
wandelen voor de aanmaak van endorﬁnes en serotonine,
hormonen die een positieve invloed op je humeur hebben
en ervoor zorgen dat je een blij en ontspannen gevoel krijgt.
Wandelen zorgt voor meer bloedstroming naar de hersenen
en de samenwerking tussen de linker- en rechterhersenhelft
wordt gestimuleerd. Tijdens het wandelen wordt je hoofd
als het ware leeg gemaakt. Stress en negatieve gedachten verminderen en er komt ruimte voor nieuwe ideeën,
inzichten en oplossingen. En dan hebben we het nog niet
gehad over de impact van de natuur op je geest, ook dat
brengt voor heel wat mensen ruimte en rust in het hoofd.

Parantee-Psylos en Guy Swinnen, peter van het project Te
Gek!? en frontman van rockgroep The Scabs, het startschot
voor de Te Gekke Wandelingen. Ook verschillende deelnemers
uit het project Beschut Wonen van het psychiatrisch centrum
in Duffel namen deel aan deze wandeling. Walking Magazine
sprak met Guy Swinnen (58), die al sinds de start van het
project Te Gek!? mee betrokken is en zelf ervaren heeft wat
wandelen kan betekenen voor mensen met een depressie.

Op donderdag 19 april ll. tijdens de 17e Kiliaanwandeling
in Duffel gaf Wandelsport Vlaanderen vzw samen met

Het startschot van de Te Gekke Wandelingen werd op 19 april ll.
gegeven in Duffel

“Eerst was ik enkel betrokken op
muzikaal vlak. Te Gek!? was initieel
begonnen met het organiseren
van optredens in Sint-Annendael
(nvdr. een multicampus in Diest
waaronder een psychiatrisch
ziekenhuis, een initiatief Beschut
Wonen en 2 woonzorgcentra).
Mensen vanuit de stad konden toen
© Danny Willems
samen met patiënten komen kijken
naar zo’n optreden, net om dat
taboe te doorbreken en te tonen dat Guy Swinnen
deze patiënten ook maar gewone
mensen zijn. Daarna is het uitgebreid en zijn er cd’s
gekomen, zijn de theatervoorstellingen begonnen…

Het molentje in je hoofd draait wel nog even door tijdens
het wandelen, maar je wordt afgeleid en ook de rust van
een bos helpt. Je hebt een heleboel dingen aan je hoofd,
dingen die je niet mag vergeten en dingen die je nog moet
doen… Als je dan gaat wandelen, dan komt er rust. Je
hoofd wordt precies helder en belangrijke dingen vallen
je ineens in. Terwijl je ervóór door het bos de bomen niet
meer zag, zie je dan ineens heel duidelijk wat je eerst
moet doen en wat je niet mag vergeten. Je planning wordt
plots veel duidelijker. Het wordt veel minder stresserend ook. Ik kan bijvoorbeeld veel stress krijgen door de
angst om dingen te vergeten. Als je dan een wandeling
maakt, komt het ineens vanuit het niets: ping, en dan
weet je het terug. Als het allemaal wat geordend is in je
hoofd, dan lijkt die berg werk ook veel minder groot.

Omdat ik zelf een zware depressie heb doorgemaakt, heb ik
mij van in het begin voor Te Gek!? geëngageerd en een aantal
jaar geleden ben ik ook peter geworden van het project. Mijn
eerste depressie duurde van mijn 37e tot ongeveer mijn 43e;
een volle 6 jaar ben ik dus depressief geweest. Het is in die
periode dat ik in het bos ben gaan wonen en dat ik eigenlijk
de voorliefde voor het wandelen heb gekregen. In het begin
waren dat heel kleine wandelingen, gewoon om even uit het
huis weg te zijn, om even mijn hoofd te laten leegwaaien.
Maar ik voelde toch al vrij snel dat dit echt deugd deed en
ik ben het blijven doen. Ook mijn hond verplichtte mij ertoe
om buiten te komen en te wandelen. Als je depressief bent,
dan kost het gewoon heel veel moeite om dingen te doen.
Fietsen bijvoorbeeld, daar kan je echt tegenop kijken, dan
moet je die ﬁets in orde zetten, dit en dat nakijken… en daar
komt dan nogal snel uitstelgedrag van. Terwijl bij wandelen:
je doet je jas aan, neemt je hond mee en je bent weg! Mijn
hond is ook echt wel een stok achter de deur. Als het weer
niet zo goed is en je hebt eens niet zoveel zin om naar buiten
te gaan, dan moet je wel, voor die hond. En je beklaagt je die
wandeling achteraf nooit! Ik heb thuis een oude jas hangen,
een lelijk onding, maar die is voor weer en wind. Als het
regent, dan trek ik gewoon die kap dicht en ik ben weg.

Ik ga echt wel dagelijks stappen, vaak is dat met de hond
maar een kilometer of twee. Even het bos in. Ik ga bij mij in
de buurt soms ook een boswegje in dat ik nog nooit gevolgd
heb, en eigenlijk is dat fantastisch. Dat is op vijf kilometer
van mijn voordeur en ik kom op plaatsen, waar ik nog nooit
geweest ben. Zo heb ik recent een moerasje ontdekt met
kikkers en een bankje erbij. Dat is gewoon zalig, het is een
beschermd natuurgebied van Natuurpunt en ik was daar
nog nooit geweest. Je bent gewoon van je met de auto te
verplaatsen, en te voet kom je op andere plaatsen die je nog
nooit ontdekt hebt. Vroeger vond ik wandelen ontzettend saai,
echt voor oude mensen. Maar nu sta ik er toch van te kijken
dat ik van wandelen echt kan genieten. Ik probeer vooral in de
buurt nieuwe dingen te ontdekken, nieuwe wegjes in te gaan.
>>

Ja, wandelen is echt een aanrader voor mensen die met
een depressie kampen. Je beseft op een bepaald moment:
ik zit in een zeer zware depressie en ik moet daar uit. Maar
dat kost moeite en de moed daarvoor, die heb je soms niet.
Wandelen helpt dan, ook omdat het zo laagdrempelig is, je
doet dat en dan stilletjes aan ga je je beter voelen. Wandelen
is een van de weinige dingen die wel nog kunnen. Op het
moment dat je de deur opendoet en je naar buiten gaat,
ben je in principe aan het wandelen. In het begin is dat 50
meter, 100 meter,… maar het is een begin. Later, als je er
een gewoonte van hebt gemaakt om meer te bewegen, dan
krijg je ook wel eens zin om te gaan ﬁetsen bijvoorbeeld of
iets anders te doen. Je krijgt er meer moed door. Ze zeggen
dat je tijdens een wandeling serotonine aanmaakt, ik voel dat
echt. Zeker als ik een dag heb met een zwaarder hoofd, als
ik het wat moeilijker heb op psychisch vlak, dan voel ik dat
echt. Als ik ben gaan wandelen, dan ben ik nadien echt een
andere mens. Je voelt je beter, je hebt terug energie en je
kunt terug achter je computer zitten werken met goesting.
september 2018
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Te Gek!? wil geestelijke gezondheid bespreekbaar maken
en streeft naar een juiste kijk op mensen met psychische
problemen. Te Gek!? brengt sinds 2004 geestelijke gezondheidsproblemen in de media en probeert dit thema bij het
grote publiek bespreekbaar te maken via cd’s, concerten,
muzikale en literaire tournees, lessenpakketten, tv-reportages en nu dus ook via Te Gekke Wandelingen. Selah Sue is
meter en Guy Swinnen is peter van Te Gek!?
www.tegek.be

Parantee-Psylos is de G-sportfederatie die onder andere
werkt voor personen met een psychische kwetsbaarheid.
Hun doel is om alle personen met een beperking volgens
hun eigen behoeften, mogelijkheden en ambities op een
gezonde en kwaliteitsvolle manier aan sport en beweging
te laten doen.
www.parantee-psylos.be
Het onverwachte, dat is leuk. Ook natuur is heel belangrijk. In
het begin van mijn depressie heb ik een boswachterswoning
gehuurd. Ook mijn jeugd heb ik doorgebracht in de natuur,
ik heb altijd veel op de boerenbuiten gespeeld. Een van de
eerste dingen die ik toen voelde, was dat ik dat eigenlijk heel
hard gemist had. Je maakt heel veel compromissen en laat
heel veel vallen in het leven voor werk en dikwijls ook voor
een relatie. Helemaal alleen in dat huisje in het bos, ver weg
van de beschaving, was ik volledig op mezelf aangewezen.
Een van de eerste dingen die mij opviel, was dat ik die rust
en de aanwezigheid van de natuur, de vogels en alles wat
daarbij hoort, sinds mijn jeugd erg gemist heb. En dat ik
dat eigenlijk verwaarloosd heb. Nu begin ik dat belangrijker
en belangrijker te vinden, want ik ben vijf jaar terug ook
in een bosrijke omgeving gaan wonen. Ik moet maar een
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kilometer stappen en ik zit in het bos. Bij de keuze van mijn
nieuwe woning heb ik daar echt rekening mee gehouden.
De eenzaamheid en het alleen zijn, dat is niet altijd goed
voor iemand met een depressie. Je moet ook wel sociaal
contact hebben en dat terug leren opbouwen. Maar ik
kon er wel van tot rust komen, van het alleen zijn. Op
een bepaald moment was ik op een punt beland dat zelfs
sociaal contact moeite kostte en stress gaf. Maar ook
al kostte mij dat in het begin moeite, ik voelde achteraf
dat ik er ook wel plezier aan beleefde. Ik voelde mij terug
beter en opgewekter als ik met wat mensen gepraat
had. Sociaal contact heb je dus zeker ook nodig.”

TE GEKKE WANDELINGEN

In 2019 wordt er ook vanuit
Wandelsport Vlaanderen vzw volop
ingezet op de Te Gekke Wandelingen,
want aandacht voor geestelijke
gezondheid is in deze tijd meer dan
noodzakelijk! Een aantal wandelclubs
wilden zich graag engageren om
psychische kwetsbaarheid onder
de aandacht te brengen. Sommige van de clubs werken
hiervoor samen met een lokaal psychiatrisch ziekenhuis
of andere setting uit de geestelijke gezondheidszorg om
de organisatie en/of het parcours op te zetten. Op de Te
Gekke Wandelingen wordt alvast een speciaal parcours
van maximum 6 km met rustpost voorzien. De eerste Te
Gekke Wandeling in 2019 is de Sint-Jozeftocht op zondag
13 januari 2019, een organisatie van Wandelclub Roal Benti
vzw (3278). Het volledige programma van de Te Gekke
Wandelingen 2019 verschijnt in Walking Magazine 15 (november 2018). De Te Gekke Wandelingen zal je herkennen aan
het icoontje
in de kalender Walking in Belgium 2019.

