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Hun reis zou anderhalf jaar duren,

vertelden Jennifer Joedo en Don En-

gelbracht in de nazomer van 2008

aan Stadsleven. Zich settelen, zoals

leeftijdsgenoten al volop deden, kon

altijd nog.

Met hun Landrover verwachtten

ze zo’n 35.000 kilometer te maken.

Uiteindelijk rondde het stel qua af-

stand ruim twee keer de aarde. Ze

bezochten 32 landen, verspreid over

vier continenten, een zwerftocht die

drie jaar in beslag nam.

De begin dertigers zitten er nog

een tikkeltje onthand bij in een

‘leenflat’ in Hoogland. Gewend als

ze zijn aan het leven vanuit de auto,

valt het niet mee hun draai te vin-

den. ,,We hebben niet veel meer in

Nederland,’’ stelt Jennifer nuchter

vast. ,,En wat er is, daar hechten we

minder waarde aan dan vroeger.’’

Het gemis van familie en vrienden

was de enige échte reden om terug

te keren en niet in Australië te blij-

ven. Down Under was ook hun aan-

vankelijke eindbestemming. Maar

ja, ze hadden geld verdiend én het

gevoel nog niet klaar te zijn met hun

trip. Dus volgde een extra ‘rondje’

door Afrika. Don: ,,Het eerste plan

was Zuid-Amerika. Maar dat conti-

nent lag een beetje te ver weg. En

dan had de auto twee keer ver-

scheept moeten worden. Vanuit

Afrika konden we tenminste terug-

rijden naar Nederland.’’

PRIVACY
Het eerste deel van de reis verliep,

op een kapotte V-snaar in Iran na,

voorspoedig. Reizen door dat streng

geregeerde land viel reuze mee. Pa-

kistan was vervelender. Daar kregen

ze een politie-escorte. Gezegd werd

dat die hun veiligheid moest waar-

borgen. ,,Wíj hadden meer het idee

dat de autoriteiten wilden weten

waar we heen gingen.’’

Via Nepal, waar ze in een demon-

stratie belandden en een kort, ha-

chelijk moment meemaakten met

een ietwat oververhitte actievoerder,

kwamen Jennifer en Don in India

aan. Om hun wereldreis niet louter

een pleziertocht te laten zijn, had-

den ze zich in Nederland al ingezet

voor een hulpverleningsproject in

dat land. Ter plekke deed het duo

met behulp van persconferenties,

gretig bijgewoond door het plaatse-

lijke journaille, aan verdere fond-

senwerving.

Ze leerden er het begrip ‘privacy’

opnieuw waarderen. ,,In India zijn

geen campings. We sliepen in onze

daktent. ’s Morgens stonden er vijf-

tien Indiërs te kijken hoe wij onze

tanden poetsten.’’

Na Singapore, Maleisië, Thailand

en Laos was Australië in zicht. De

jeep ging op de boot, zelf namen

Jennifer en Don het vliegtuig. Het

was inmiddels najaar 2009. Ze kre-

gen behoefte aan rust.

Er kwamen familieleden en vrien-

den over. En ze vonden werk, stom

toevallig in de sectoren waarin het

duo thuis al actief was: Don als web-

sitebeheerder, Jennifer bij een be-

drijf dat artiesten boekt, nota bene

haar voormalige werkgever.

Ze gaven gehoor aan het advies

van Dons tijdelijke baas: ga eerst

verder reizen, dan kun je altijd nog

terugkomen. Tóen leek dat een goed

idee. Nú twijfelen ze daaraan.

KALASHNIKOVS
Zuid-Afrika, Zimbabwe, Tanzanië,

Kenia, Ethopië; geen vuiltje aan de

lucht, op wat kleine technische pro-

blemen na. Hun grootste angst

vooraf, beroving of diefstal van de

auto, werd gelukkig niet bewaar-

heid, al was de grensstreek tussen

Kenia en Ethopië niet bepaald een

vakantieoord. ,,Vijf dagen lang kom

je geenmens tegen, alleen kamelen,’’

vertelt Don. ,,Eén keer zijn we een

bende met kalashnikovs tegengeko-

men.’’ Hij pauzeert even. ,,Ze vroe-

gen water.’’

Ook het vervolg van de reis was

niet van spanning ontbloot. Om Sa-

oedi-Arabië binnen te komen,

flanste het ongetrouwde stel een

‘huwelijkscertificaat’ in elkaar en

hees Jennifer zich in een zwart ge-

waad.

Daarna was het toeristische Jor-

danië een walhalla. Dat konden ze

wel gebruiken, want een nieuw pro-

bleem diende zich aan: hoe verder

te reizen naar Europa? Ze zagen het

niet zitten om de Landrover te ver-

schepen naar Egypte. Het werd

Syrië. Daar hadden ze in Soedan al

visa voor geregeld.

Bedenk wel: dat was dít voorjaar.

Het verzet tegen het regime van

Assad woedde al volop. Hun drie

dagen durende doortocht was een

bizarre belevenis. ,,We zijn om de

steden heen gereden. Overal waren

roadblocks. Toch hebben we geen

problemen gehad. Misschien dank-

zij de letters ‘tv’ in ons kenteken.’’

Begrijpelijk dat het laatste stuk

van hun reis door Europa werd er-

varen als kinderspel.

Uitgezonderd kiespijn (Jennifer),

een verstuikte enkel (Don) en voed-

selvergiftiging (beiden), hebben ze

hun avontuur ongeschonden door-

staan. Dankzij een goede taakverde-

ling zijn zelfs ruzies uitgebleven.

De belangrijkste les die ze hebben

geleerd? Dat het cliché ‘wie goed

doet, goed ontmoet’ écht werkt en

dat over het algemeenmensen min-

der slecht zijn dan je denkt. En: niet

te veel verwachten, dan valt het al-

tijd mee.

De koffers koud uitgepakt, is het

dromen alweer begonnen. Jennifer

zou alsnog wel naar Zuid-Amerika

willen reizen. Don heeft een stoer-

der plan: ,,Met de motor naar Wla-

diwostok.’’

(Niet lang na het interview stuurt

Don een mailtje: het wordt Kuala

Lumpur, de hoofdstad vanMaleisië.

Hij gaat daar aan de slag als onli-

nemarketeer voor een mediabedrijf.

Jennifer heeft nog geen werk. Wat

wel vaststaat: ze vertrekken eind

november en blijven voor onbe-

paalde tijd weg...)

Jennifer en Don zijn na 90.000
kilometer nóg niet uitgereisd

Saoedie-Arabië.

In de jungle vanMaleisië. Derde van links: Don Engelbracht.

In Oeganda, ter hoogte van de evenaar. De rode lijn geeft de route aan die Jennifer en Don in drie jaar hebben afgelegd.

In Iran.

Jennifer Joedo en Don Engel-
bracht, terug in Amersfoort. Voor
even, zo blijkt. FOTO AD
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Don Engelbracht

‘Vijf dagen lang
kom je geen
mens tegen,
alleen kamelen’


