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Ben og Linda fra
Nederland sykler
verden rundt: – Har du
en drøm, så følg den
Ben van Baardwyk (61) og Linda Reimersdahl (40)
bestemte seg for å gjøre noe helt annerledes. Nå har de
vært innom 22 land.

Ben van Baardwyk og Linda Reimersdahl sykler verden rundt.
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I over et år har ekteparet syklet Europa på langs. De begynte i Maastricht 15. juni i fjor og
syklet ned til Hellas. Egentlig skulle de videre til Tyrkia, men koronastengte grenser gjorde
så de vendte nesa nordover.
Onsdag og torsdag var de på Fosen, etter å ha kommet fra Nordkapp. Fosna-Folket tok en
prat med det syklende ekteparet på fergekaia på Brekstad.
– Jeg ville ikke jobbe til jeg var 67, så for et par år siden tenkte jeg «hva skal jeg gjøre med
resten av livet?» Jeg liker sykling og tenkte at det kanskje ville være gøy å sykle verden
rundt. Jeg føler noen på Instagram som gjør det. Men så ble det med tanken, og jeg gjorde
ikke noe med det, sier Ben van Baardwyk.
– Så møtte jeg Linda på jobben, og hun vurderte også å gjøre en endring i livet. Hun sa at hun
kanskje skulle gå til Santiago de Compostela i Spania. Jeg spurte hvorfor hun skulle gå,
hvorfor ikke ta en sykkel. Og hvorfor stoppe i Santiago, hvorfor ikke sykle hele verden rundt
med meg. Hun sa at det hørtes ut som noe hun ville gjøre.

Ben van Baardwyk og Linda Reimersdahl.
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Syv år
Ikke lenge etter ble de gift, og da ble det fort alvor ut av tanken om å gjøre en
«verdensomsykling».
– Vi har hatt to år med forberedelser. Så dro vi 15. juni i fjor, sier van Baardwyk.

– Skal dere bokstavelig talt rundt verden? Hvor lenge skal dere gjøre dette?
Saken fortsetter etter annonsen
▼ ANNONSE

– Syv år, sannsynligvis, men det er ikke fastsatt. Vi har en rute i hodet, hvor vi drar østover og
gjennom Asia, til Australia, Afrika, USA og Canada. Det er rundt 100.000 kilometer og det
kan du gjøre på fem års sykling, men du trenger også hvile. Vi trenger også tid til
organisasjonen vår, hvor vi prøver å hjelpe de vi møter på veien som bor i fattigdom, sier
Linda Reimersdahl.
– Når du har en drøm må du følge den. Aldri slutt å drømme.

Det blir mye bagasje på en lang sykkeltur.
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Når de er ferdig med Norge er planen å sykle ned til Italia.

Lavt budsjett
– Hvordan får dere råd til dette?
– Vi reiser på veldig lavt budsjett. Det er det viktigste. Vi trenger ikke mye penger. Jeg
førtidspensjonerte meg og leiligheten vår i Nederland leier vi ut til min yngste datter. Så det
kommer penger inn, ikke mye, men nok til å reise, sier van Baardwyk.
– Vi vil møte folk, så hver kveld når vi stopper så banker vi på dørene til folk og hører om de
har husrom til oss, eller om vi kan sette opp teltet vårt i hagen.
Ekteparet sykler rundt 60-70 kilometer om dagen forteller de. De samler inn 1 euro per
kilometer de sykler til organisasjonen sin, Xplorid.

Saken fortsetter etter annonsen
▼ ANNONSE
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På veien blogger de og legger ut bilder på sosiale medier.
XPLORid
på mandag

NEW blog: "Finnish sauna and hospitality"
https://en.xplorid.today/post/finnish-sauna-and-hospitality
.
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World Bicycle Tour: Finnish sauna and hospitality
Our 1st experience with Finland is great. In Helsinki everyone is outside a…
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– Som å være hjemme
De har vært over en måned i Norge nå, og har kun to ganger sovet andre steder enn i andre
folks hjem.
– I går var vi i Åfjord og det var som om vi kom til et trestjerners hotell. De var veldig
hyggelige. Det var som å være hjemme, sier van Baardwyk.
– Mange ganger får vi middag eller de lager frokost til oss. Det er veldig hyggelig å prate med
folk og de blir glade når vi forteller historien vår.

GIKK DU GLIPP AV DISSE?

Rockelegender spiller
på vindkraftarrangement: – Det er en uting
at de skal hetses fra å
gjøre det de synes er
artig

Tyske ambassaden om
hakekors-hendelsen: –
Vil forfølge saken

Var bekymret før ﬂytting. Nå planlegger de å
ansetter ﬂere når de
ﬂytter igjen

Betalte én million kroner for jordet: – Det var
en heftig pris, og den
ligger nok godt over
vanlig landbrukstakst

Tegner seg inn i arbeidslivet: – Det er fortsatt stigma rundt det å
få hjelp

Solgte bedriften til huseier: – Det er trist
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Ben og Linda fra Nederland sykler verden
rundt: – Har du en
drøm, så følg den

Gjør millionoppgrade- Her ser Helge barnering: – Vil være foran i barnet i OL-ﬁnale
tiden
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