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Alles voor het goede doel! 

Het is zaterdagavond 26 november 2016 rond 18.30 uur in het buitengebied van Winterswijk. De 

inwoners hebben zich al in hun huis verschanst vanwege de ingevallen duisternis en de avondkou die 

zich begint te verspreiden. Wie toch buiten moet zijn, ziet over de route van de Meenkmolenweg 

richting de Bessinkgoorweg vijf dansende elfenlichtjes die gevormd worden door lampjes op 

deinende armen. Loopgroep 8, bestaande uit Claartje, Fleur, Wilfred, Jeroen en Willeke, legt in een 

mooie cadans de derde etappe af van Back2Home. 

De goede doelen, het Inloophuis te Doetinchem en de hospices te Zutphen en Winterswijk, staan de 

lopers helder voor de geest. Loopgroep 8 is deze etappe onderweg naar hospicegroep De Lelie te 

Winterswijk. In de hoofden van loopgroep 8 gaan de gedachten wisselend van hun eigen opkomende 

vermoeidheid en het heerlijke groepsgevoel samen een prestatie neer te zetten naar de strijd die 

menigeen in een hospice moet voeren, wanneer je veelal op weg bent naar je laatste etappe. 

De teamspirit zit er heel goed in en de lopers verschalken in een hoog looptempo achtereenvolgend 

de Meenkmolenweg, de Bessinkgoorweg en de Rondweg-West. “Nog één kilometer”, zeggen fietsers 

Edo en Melissa die loopgroep 8 deze etappe begeleiden door de Winterswijkse dreven op weg naar 

hospicegroep De Lelie aan de Leliestraat 36.  

Het spoor in de bebouwde kom van Winterswijk wordt gepasseerd en er wordt rechtsaf afgeslagen 

richting de Leliestraat. De lopers realiseren zich dat ze nog even moeten aanzetten en het eind van 

hun etappe nadert. En dan, juist in de laatste honderden meters, zien ze een fascinerend schouwspel 

dat hen genadeloos raakt. De gehele toegangsweg naar hospicegroep De Lelie is omzoomd met 

waxinelichtjes en de vrijwilligers van hospicegroep De Lelie staan loopgroep 8 op te wachten met 

warme chocolademelk. De andere lopers vormen een haag en applaudisseren bij de aankomst. Het 

onthaal is zo warm en enthousiast dat menigeen geëmotioneerd raakt. Niet onbegrijpelijk bij zo’n 

ambiance die de lopers bovenal doet beseffen dat bij de hospices met grote aandacht en toewijding 

zorg wordt gegeven. 

Als de lopers van loopgroep 8 weer op adem zijn gekomen, benadrukken ze allemaal dat zo’n 

aankomst veel losmaakt doordat je intens voelt waarvoor je loopt. 

Het is dezelfde persoonlijke betrokkenheid die ook al te voelen was op het moment dat Ernst Daniël 

Smid bij het Inloophuis in Doetinchem op zaterdagochtend 26 november 2016 het startschot loste en 

de wensballonnen in de vroege zondagochtend van 27 november 2016 werden opgelaten bij 

Innovatiegilde Het Pakhuis in Zutphen. 


