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Kim en Seb op de moto naar Mongolië

“Waarom? Omdat er daar maar
vijf geasfalteerde wegen zijn”
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Kim Aerde: “Ik woonde vroeger in Lillo, een klein
polderdorp in het havengebied. Ik zat als kind
vast in dat dorp en dat was dus ook het enige
dat ik kende. Als je dan op een bepaald moment
naar de stad verhuist, is dat een grote aanpassing. Ik ben het nog altijd niet helemaal gewoon hoe dicht iedereen hier op elkaar woont,
maar dat maakt het wel gezellig natuurlijk.”
Seb Leeson: “Wij zijn naar Antwerpen verhuist
omdat Lillo voor ons te duur was om te wonen,
want wij moesten allebei met de auto naar
’t werk en dat kost veel geld. We hebben dan
beslist om dichter bij ons werk te gaan wonen
en we hadden eigenlijk maar één voorwaarde
in onze zoektocht naar een geschikt huis: een
garage voor onze moto’s, en zo zijn we toevallig
hier beland.”

MONGOLIË

Drie jaar geleden vraagt Seb Kim ten huwelijk.
Kim zegt volmondig “ja” maar wil geen doorsnee trouw. “Dat is saai”. Wat volgt is een bescheiden huwelijk in Australië en een roadtrip
van tien weken. Ze reizen van Cairns naar Adelaide en krijgen de smaak te pakken.
Kim Aerde: “Vier jaar na ons huwelijk hebben
we onze eerste echte motoreis gemaakt. Eerst
zijn we helemaal naar ’t noorden van Noorwegen gereden, dan via Zweden, Finland, Estland
en Letland naar beneden gekomen. Daarna
Rusland, Oekraïne, Moldavië, Transnistria en
Roemenië doorkruist en daar heb ik mijn motor opgeblazen. Het was de bedoeling om van
Roemenië naar huis te rijden maar ik ben gevlogen.”
Seb Leeson: “Toen Kim bij ons vorige reis haar
motor opblies, had ze d’r geen zin meer in. Voor
mij is dat soort reizen echt heel belangrijk, dat
is een levensstijl en dat was toen dus heel moeilijk. Ik ben dan drie weken alleen weg geweest
met de moto en toen ik terug kwam hebben wij
daar lang over gepraat. De goesting om te reizen is terug gekeerd en nu gaan we binnenkort
met de moto naar Mongolië. Het idee voor deze
reis is ontstaan omdat er in Mongolië maar vijf
geasfalteerde wegen zijn. Eens je over de grens
bent is dat daar allemaal steppe. Je rijdt waar je
wil, niemand valt je lastig.
Kim Aerde: “12000km zijn off road. Dat is door
velden en rivieren.”
Seb Leeson: “In Europa rijden we op geasfalteerde
wegen want hier mag je niet overal door den
boer zijn wei rijden. Vanaf Tsjechië en Polen is
alles off road.”

-Hoe doen jullie dat financieel?

Seb Leeson: “Wij hebben geen mooie auto, wij
gaan niet uit eten, wij drinken geen alcohol en
wij roken niet.”
Kim Aerde: “We hebben geen kinderen en daar
hebben we heel bewust voor gekozen.”
Seb Leeson: “We hebben samen drie voltijdse
jobs: we zijn beide staatsambtenaar en hebben
daarnaast een eigen zaak. Als we in België zijn,
werken we en geven we zo weinig mogelijk
uit.”
Kim Aerde: “We leven zuinig.”
Seb Leeson: “Het grootste probleem van op reis
gaan is het financiële aspect: vaste kosten zoals
gas, water, lening en elektriciteit blijven lopen
en dan moet je de kostprijs van het reizen zelf
nog tellen. Ik en Kim hebben daar een duidelijk
afspraak rond: op reis spenderen we per dag
maar 50 euro. All-in. Dat wil zeggen benzine,
eten, drinken en slapen.”

SLAPEN

Seb Leeson: “Wij slapen regelmatig in de tent
maar dan zijn er vaak mensen die zeggen:
“zet ze maar in onze tuin” of “slaap maar in de
schuur” of “kom maar binnen”. Wanneer we niet
gratis kunnen overnachting, gaan we heel secuur op zoek naar iets dat betaalbaar is. Als we
daarvoor twee uur langer moeten rijden dan
doen we dat gewoon. In Rusland hebben we
ons zo wel één keer in ‘t zak laten zetten. We
reden op een grote baan met allemaal van die
kleine hotelletjes maar die kostten rond de 35
euro en dat vonden we te veel. Wij reden dus
verder maar op de volgende 400 km weg was
geen hotel meer te bespeuren. Na een paar uur
razen vroegen we hulp aan een camionchauffeur en die toonde ons de weg naar een dorp
met een hotelletje. Wat bleek: dat hotelletje
was een oud communistisch hotel waar de
partijbonzen van weleer naartoe gingen. Eén
nacht kostte ons 130 euro.”
Kim Aerde: “Er hangt veel van de goodwill van de
mensen af. Als mensen ons willen helpen maar
zelf geen bed vrij hebben dan bellen die soms
hun vrienden ‘Hey, er zijn hier twee zotte Belgen, willen jullie die te slapen leggen?’.”
Seb Leeson: “We zijn zo een keer in een communistisch appartementsblok beland. Dat zijn
hele kleine woonoppervlakten en toch zijn die
mensen heel gastvrij. Die geven u eten, drinken
en slaapplaats. Daar kom je normaal gezien
niet binnen. Als toerist ga je daar niet aanbellen ‘Hallo, mag ik bij u komen slapen?’.”
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-Hoe communiceren jullie met die
mensen?

Seb Leeson: “In Rusland stopten we eens aan een
tankstation en daar stond een man, ik weet niet
hoe die mens echt heet, maar ik noem die altijd
den Ivan, en die was heel de tijd naar ons aan’t
kijken, dus ik zeg: “hello” en steek mijn hand uit.
Nog nooit had die een andere taal dan Russisch
gehoord. Hoe moet je daar mee communiceren? Gelukkig hadden wij één gemeenschappelijk onderwerp: de moto. Dan begin je maar
te wijzen en dan in ’t zand te tekenen. Ik ben
drie kwartier met die gast bezig geweest om
te vertellen hoeveel CC dat er in die moto zat,
vanwaar we kwamen, naar waar we gingen en
zo allemaal van die dingen. Dat is fantastisch
want dat is de reden waarom wij op zo’n manier reizen.”

DORST

Kim Aerde: “In Marokko, in de Sahara, heb ik mij verschillende
keren vastgereden, zodanig
veel dat we door onze 9 liter
voorraad water zaten. Om één
uur s’middags hadden wij met
twee 9 liter water opgedronken en we waren nog enorm
ver van het dichtstbijzijnde
dorp. Het was 56 graden.”
Seb Leeson: “Dat was een redelijk
onherbergzaam gebied, er zijn
wel een aantal uitgestippelde
wegen maar ik dacht dat die
oude route van Paris-Dakar
wel leuker zou zijn maar dat is
een route die drie man op een
heel jaar pakt. Wij hebben ongelofelijk veel chance gehad.”
Kim Aerde: “In de verte zagen wij
kamelen en toen dachten we:
kamelen daar moeten mensen
bij zijn!
Seb Leeson: “Wij waren echt op!
Ik besefte dat we water moesten hebben want anders hadden wij de woestijn niet meer
uitgeraakt. Dat is de enige
moment in mijn leven dat ik
wist, het is er op of er onder.
Kim viel van haar moto af en
één van die nomaden wist onmiddellijk hoe laat het was. We
kregen water en thee maar het

water kwam uit een put in de grond waar algen
in dreven. Ik had dorst en dacht dus niet aan
ziek worden maar toen ik dronk was dat water
niet vuil maar ongelofelijk zuiver. Die mensen
hebben ons gered. Op zo’n moment speelt geld
totaal geen rol meer en hebben wij die mensen
uit dankbaarheid dan ook veel te veel geld gegeven. We hebben ons toen vrijwillig in ’t zak
laten zetten.”

VERTREK

Een datum om in het oog te houden : 28 mei
want dan trappen Kim en Seb hun motors opnieuw aan en zetten ze koers richting Mongolië. De website www.wanderingsouls.be is hun
dagboek en blog en houdt familie en vrienden
op de hoogte van hun omzwervingen.

