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Te Gekke Wandelingen
wandelen brengt rust in je hoofd

© Eva Daeleman

Eigenlijk is het nog altijd té gek om los te lopen: over ernstige psychische problemen,
depressie en burn-out wordt amper gepraat, terwijl ongeveer één op vier personen
in België ermee te maken krijgt. Wandelsport Vlaanderen vzw, Te Gek!? en
Parantee-Psylos bundelen hun krachten om het thema toch bespreekbaar te maken
én er tegelijk mee aan de slag te gaan. En wandelen is de leidraad!
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Eva Daeleman

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,
je zelfvertrouwen, je emoties, je slaap, … hebben
en ervoor zorgen dat je een blij en ontspannen
gevoel krijgt. 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. Maar ook
de impact van de natuur op je geest brengt ruimte
en rust in je hoofd.

“

Wandelen is
mijn rustpunt in
drukke dagen
Eva Daeleman

”

In Walking Magazine 14 (september 2018) getuigde
Guy Swinnen open over zijn depressie. Wandelen
– vaak met zijn hond Fanny – werd voor hem
belangrijk en dreef hem weer naar buiten. Hij was
dan ook meteen bereid om het gezicht te worden
van de Te Gekke Wandelingen.
Ook Eva Daeleman (28) vond rust in haar hoofd
door te wandelen. Vanaf 2009 neemt haar
carrière als radio- en tv-presentatrice en als
omroepster een vliegende start. Vroeg opstaan om
’s morgens als sidekick van Peter Van de Veire de
Ochtendshow op MNM te presenteren en dan later
op de dag voor tv te werken. Hoe meer werk, hoe
liever. Ze vliegt door haar leven. Tot begin 2015. Na
een marathonuitzending op de radio van 100 uur
trekt ze in haar eentje naar Vietnam en Thailand.
Daar gaat het licht uit en valt de wereld op haar
hoofd. Ze snapt er niets van, probeert zichzelf te
begrijpen door een boek te schrijven. In de zomer
bezoekt ze elk festival en in september is het
over en uit: ze kan amper nog stappen of praten
en in haar hoofd is het zwart. Het verdict is een
burn-out. “Aan het einde van elke tunnel is er licht,”
vertelt Eva. “Aan het einde van mijn tunnel is er een
hond, Olav.”
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Eva herbront zich, volgt een yogaopleiding en
raakt gepassioneerd door alles wat met energie te
maken heeft. Ze richt haar eigen yogastudio Studio
Stil op. Haar passie ligt in mensen hun eigen kracht
te laten (her)ontdekken. Wandelen is belangrijk in
haar leven. “Wandelen haalt me weg van telefoon
en laptop. Brengt me weer in mijn eigen hoofd. Het
trage ritme, mijn trippelende hond, de natuur, het
tempo van mijn stappen en ademhaling brengen
mijn gedachten op orde. Het is mijn rustpunt in
drukke dagen. Ook als ik geen zin heb, neemt Olav
me mee naar buiten. Het ideale moment om bij
mezelf te komen, te voelen wat er speelt in mijn
gedachten, ruimte te maken voor inspiratie, bij te
praten met mijn lief of te genieten van de stilte.”
Eva stemde graag in om het gezicht van het project
Te Gekke Wandelingen te worden. Bijgevolg kan je
ook Fanny en Olav als ambassadeurs bestempelen van het project, want zij sleuren hun baasjes
enthousiast mee naar buiten!
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Vanuit Wandelsport
Vlaanderen vzw wordt in
2019 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 en mensen uit
hun isolement te halen. Soms werken de clubs
hiervoor samen met een lokaal psychiatrisch
ziekenhuis of andere setting uit de geestelijke
gezondheidszorg om de organisatie en/of het
parcours op te zetten. De eerste wandelingen in
2019 zijn de Sint-Jozeftocht op zondag 13/01/2019
in Eeklo (Wandelclub Roal Benti vzw – 3278) en
de Bloemendaletocht op zondag 03/02/2019 in
Beernem (Wandelclub Beernem vzw – 5009).
Meer info over deze tochten in Walking in
Belgium 2019 of op www.walkinginbelgium.be.
Meer info over Te Gekke
Wandelingen vind je ook op
www.tegek.be (klik bij projecten
door naar Te Gekke Wandelingen).
Je herkent een Te Gekke Wandeling
in de kalender aan het icoontje N.
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