
RIO DE JANEIRO Veel
mensen dromen ervan
om hun boeltje te pakken
en op wereldreis te
vertrekken. Wij, Camila
en Seba, trokken onze
stoute schoenen aan en
nemen jou graag mee.
Onze avonturen kan je
wekelijks volgen in
Metro.

Hoe een rolstoel bewijst dat
liefde geen grenzen kent

SEBASTIAN STRYCHARSKI & CAMILA NUNES

Ons verhaal

Ons verhaal begint in de zomer
van 2015 in België. Camila
was net afgestudeerd aan de
KU Leuven en had met mensen
met een handicap gewerkt in
Brazilië, het land waarvan ze
afkomstig is. Seba kwam jaren
geleden naar België vanuit het
Oostblok, in een ‘camionette’
vol hardwerkende mensen en
’s werelds lekkerste vodka. Nu
moeten we ons appartementje
verlaten en de rugzakken zien
er ontmoedigend zwaar uit,
maar we kunnen niet wachten
om te beginnen aan onze trip.
We zien elkaar op de
Facebookpagina
@metrobelgie, op
metrotime.be en op
videografreaks.com.

Até logo!

Reis met ons mee!

Onze bedoeling, beste lezer, is om je kennis te laten maken met een deel van Zuid-Amerika via woorden,
geluiden en beelden. Klinkt goed? Oké, maar vergis je niet. Het is niet de bedoeling dat je elke week zonder
inspanning onze avonturen kan volgen. Eendracht maakt macht. Daarom hebben we je ideeën, vragen, com-
mentaren en aanbevelingen nodig. Serieuze én totaal onnozele verzoeken in verband met onze reis kan je
posten onder de video’s op de Facebookpagina van Metro of via een bericht aan @metrobelgie. We beloven je
bijdrage aandachtig te lezen en er zo veel mogelijk gebruik van te maken in teksten en filmpjes over onze road
trip door Zuid-Amerika.
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Seba & CamilaVolg ons op metrotime.be/metrotravelstories

Guilherme en Juliana zijn een
jong koppel uit São Paulo. An-
derhalf jaar geleden is Juliana
door een zeldzame aandoe-
ning in een rolstoel beland.
Toch was het geen reden tot
wanhoop. Guilherme vroeg
haar wat ze nu liefst zou wil-
len doen. «Rondtrekken»,
klonk het. Zes maanden later,
stond Juliette klaar. Zo noe-
men ze de rolstoel waarmee ze
bergen kan beklimmen. Julia’s
man, een ingenieur, heeft zelf
een prototype van de rolstoel
bedacht. Het bestaat uit één
wiel, een stoel, een ophangsys-
teem en twee handgrepen om
de rolstoel voor- en achteraan
te kunnen begeleiden op onef-
fen terrein.

EEN GESLAAGDE TEST
Het echtpaar geeft ons een lift
naar het nationale park van
Chapada dos Guimarães, een
natuurreservaat in de deel-
staat van Mato Grosso, met tal-

rijke watervallen en reusachti-
ge rode rotswanden die aan de
steenformaties in Arizona
doen denken. Een perfecte
plek om de rolstoel uit te pro-
beren! We begeleiden de ploeg
van ‘Montanha para todos’
(Bergen voor iedereen, de ver-
eniging van Guilherme en Ju-
liana) richting een uitkijk-
punt. Vandaag schenken ze
een ‘trekrolstoel’ aan het park
van Chapada. De testpersoon
is een vrijwilliger en lijkt van
de bergwandeling te genieten.
Zijn feedback wordt samen
met de opmerkingen van de
begeleiders geanalyseerd. On-
dertussen deelt het personeel
van het park hun enthousias-
me over de geniale uitvinding
met ons.

LIEFDE 
ZONDER GRENZEN
«Het is toch geweldig», zegt
een medewerker. «Dit model

van Juliette blijft in ons park.
Het zal ter beschikking gesteld
worden van alle rolstoelge-
bruikers die graag bij ons zou-
den willen rondtrekken.»
Na een fotosessie bij een van
de schoonste uitzichten van
de regio, lopen we terug naar
de parking. Er worden nog wat
details besproken over het ma-
teriaal dat gebruikt werd voor
de rolstoel, het comfort tijdens
het bewegen en allerlei alter-
natieve opstellingen. Maar
voor ons heeft deze discussie
niet zo veel belang. We kijken
vol ongeloof en bewondering
naar elkaar. Voor ons symboli-
seert Juliette liefde zonder
grenzen. Juliana en Guilher-
me hebben bewezen dat we-
ten wat je graag doet genoeg is
om het effectief te doen. Ze
denken ook in termen van op-
lossingen en nemen nooit een
probleem als uitgangspunt.
Een hindernis zien ze gewoon

als een nieuwe mogelijkheid.
Als dit geen inspirerende atti-
tude is, wat dan wel?
We hebben met Juliana en
Guilherme in België afgespro-
ken. Begin 2018 vertrekken ze
op een wereldreis die vijf jaar
zal duren. Begeleid door hun
zoontje van anderhalf jaar
oud, zullen ze vijf continen-
ten met een minivan (en op

hun Juliette!) doorkruisen. Ze
hebben ons verzekerd dat ze
hun hippe rolstoel ook in ons
land zullen komen uitprobe-
ren. En jij? Als je interesse
hebt in hun project, contac-
teer hen op Facebook via
#montanhaparatodos. Mis-
schien word je binnenkort op
een toer in de Ardennen ge-
trakteerd.
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Vrienden en - vooral - familie vragen ons regelmatig hoe
het in Zuid-Amerika zit qua veiligheid. Een universeel ant-
woord op deze vraag bestaat niet. Veel hangt af van waar je
verblijft en hoe je je gedraagt. Hieronder een paar tips om
problemen in een Braziliaanse grootstad te voorkomen.

1. Besef dat je criminaliteit per definitie zal aantreffen
in een grootstad, of het nu over Europa of Amerika gaat.

2. Draag altijd een oude, goedkope gsm mee. Bij een
overval kan je die meteen aan je agressor (die meestal
haast heeft) geven. Zo hebben we eens een rugzak vol ca-
meramateriaal kunnen redden.

3. Indien mogelijk, draag geen waardevolle bezittingen
mee.

4. Als je ’s nachts wordt overvallen in een lege straat,
heeft je overvaller waarschijnlijk ook niet veel haast. Dan
is het soms mogelijk om over de teruggave van je docu-
menten en de SIM-kaart te onderhandelen.

5. Loop nooit weg: je geeft dan de indruk dat je iets hebt
dat de moeite waard is.

6. Als er een wapen wordt getoond of vermeld, blijf rus-
tig en geef alles waarnaar gevraagd wordt.

7. Als er ‘alleen’ naar je gsm of portefeuille wordt ge-
vraagd zonder dat er een wapen wordt getoond of ver-
meld, kan je ons lievelingstrucje uitproberen: dat van de
hongerige kip. Vouw je armen achter de rug, richt je neus
naar de grond en begin met je voet naar wormen te zoeken
terwijl je de mooiste kakelgeluidjes aan je gedesoriënteer-
de agressor serveert. Hij zal je hoogstwaarschijnlijk gek
vinden en weggaan, tenzij hij zich bij je zoektocht naar
voedsel aansluit.

Zo ben je overvallers te slim af
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