
wandelaars konden afstanden sponsoren. 
Vorig jaar was de opbrengst ruim  
€ 43.500, dit jaar € 63.000. Vanwege het 
succes zal volgend jaar de derde editie 
plaatsvinden." 

Al Ard
"Omdat oom Frans in Syrië ook talloze 

zingevingswandeltochten organiseerde, 
heb ik besloten om met steun van 
Roderick in Nederland de pelgrimstocht 
Walk For Homs te organiseren, waarbij 
de opbrengst ten goede zal komen aan 
het in 1980 door Frans opgerichte  
centrum Al Ard ('Het Landgoed', red.) en 
twee andere jongerenprojecten in Syrië." 
Dit centrum, net buiten Homs, bestond 
tot het begin van de burgeroorlog in 
2011 uit een aantal ruimtes waar jonge 
mensen met een verstandelijke handicap 
doordeweeks in de gelegenheid werden 
gesteld om onderwijs, fysiotherapie  
en zelfs ook psychotherapie te krijgen.

Want na zijn promotie in de psychologie 
in 1976 aan de Universiteit van Lyon  
bekwaamde Frans zich verder in de  
psychotherapie en ging daarvoor zelf  
in analyse.  

In het weekend werden straatjongeren, 
zowel christenen als moslims, met bussen 

opgehaald uit Homs en Damascus om  
in Al Ard het weekend zinvol en gezellig 
door te brengen. Daar kon men deelnemen 
aan een programma van yoga, meditatie, 
gespreksgroepen en wandelingen over 
heel ruw terrein. Die wandelingen werden 
legendarisch, er liepen duizenden mensen 
in mee, zelfs van buiten Syrië. Tijdens 
die tochten werd er gepraat en gemedi-
teerd, gezongen en gedanst. Iedereen 
was er welkom, ongeacht handicap,  
etnische achtergrond, seksuele voorkeur 
en/of geloofsovertuiging.

Ook kon men in Al Ard hand- en span-
diensten verrichten in de wijn- en olijf-
gaard. Met de opbrengst daarvan werd 
het centrum draaiende gehouden.                        
Anne Claire: "Tijdens de burgeroorlog 
werd het centrum zwaar beschadigd. Wij 
hopen met de opbrengst een bijdrage te 
leveren aan de wederopbouw van Al Ard."

Zij besprak dit idee met een andere 
oud-Breuliaan, Paul Begheyn s.j., die ook 
een boek over Frans heeft geschreven,  
en hij gaf haar een grote lijst met namen 
van mensen die haar mogelijk verder 
zouden kunnen helpen. "Zo kwam ik ook 
bij de Bossche bisschop (Gerard, red.)  
De Korte terecht en vervolgens is het 
balletje nog verder gaan rollen."

Wandelen, inzamelen en doneren
Zoals in de vorige Katwijk Kroniek  

al werd aangekondigd, is de Walk  
For Homs een 155 kilometer lange 

In 2019 schreef oud-leerling Jan Stuyt 
s.j. Pater Frans vijf jaar later, een boekje 
over Frans van der Lugt s.j.., zijn tijdens 
de gruwelijke burgeroorlog in het 
Syrische Homs vermoorde medebroeder. 
Van augustus 1978 tot augustus 1980, 
voor hij naar Syrië vertrok, was Frans op 
Katwijk de Breul werkzaam als groeps-
leider van groep 5. Het boekje, dat in het 
najaar van 2019 werd meegestuurd met 
Katwijk Kroniek nummer 82, maakte ook 
grote indruk op Frans’ nicht, Anne Claire 
van der Lugt.

"Toen ik dat las, bedacht ik dat wij 
beiden voor het goede doel bezig waren 
en zijn en dat ons hart bij mensen ligt", 
zo vertelde de 39-jarige Anne Claire,  
die in Amsterdam-Zuid woont.  
"Vanaf dat moment dacht ik voortdurend: 
wat kan ik voor Frans betekenen?"

Mooiste goede doel
Vanaf 2015 is Anne Claire als freelancer 

werkzaam voor goede doelen als Het 
Rode Kruis, SOS Kinderdorpen, ZOA, 
CliniClowns, De Hartstichting en 

Alzheimer Nederland. Gedurende deze 
periode kwam zij haar, naar al gauw 
bleek, mooiste goede doel tegen: 
Roderick Oudemans, met wie zij dit jaar 
trouwde. Ze voegde zich op 1 januari  
ook bij Elefunds, zijn organisatie die 
zich bezighoudt met fondsenwervende 
evenementen voor goede doelen, stich-
tingen, et cetera. Privé en zakelijk voor 
beiden dus een ‘match made in heaven’!

Anne Claire: "Voor de Nierstichting  
bedachten wij samen de 'Nierdaagse', 
met een knipoog naar de Vierdaagse. 
Ook om nierpatiënten ten tijde van  
corona in beweging te krijgen, waarbij 
de deelnemers vanuit hun eigen voor-
deur wandelden en daarmee digitaal 
sponsorgeld ophaalden. Het inschrijf-
geld bedroeg € 15 en vrienden van de 

Anne Claire van der Lugt over de Walk For Homs

Pater Frans blijft mensen 
bewegen
 tekst en foto Steve van der Ven

In het vorige nummer schreef Steve van der Ven al kort over de Walk 
For Homs. Deze meerdaagse wandeltocht is opgezet door Anne Claire 
van der Lugt ter ere van haar oom, de in 2014 vermoorde pater Frans 
van der Lugt s.j.. Met de inkomsten worden het door pater Frans  
opgezette centrum Al Ard en twee andere jongerenprojecten in Homs 
financieel gesteund. Steve interviewde Anne Claire nu uitvoeriger.

"Wij hopen met de opbrengst 
een bijdrage te leveren aan  
de wederopbouw van Al Ard"

 >>

Die wandelingen werden 
legendarisch, er liepen 
duizenden mensen in mee, 
zelfs van buiten Syrië
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pelgrimstocht van Amsterdam naar  
’s-Hertogenbosch die in zes dagen (etap-
pes) wordt afgelegd met gemiddelde van 
25 kilometer per dag. Deze wandeltocht 
zal volgend jaar (2022) worden gelopen, 
van 5 tot en met 10 april. 
Belangstellenden, voor wie zes etappes 
te zwaar zijn, kunnen ook alleen de eerste 
en/of laatste etappe meewandelen, maar 
niet de etappes in het midden. 

De organisatie zorgt voor overnachtin-
gen, lunch en snacks voor onderweg  
en de reservering van veerpontjes.  
Zelfs een heuse toiletauto rijdt mee. 

De kosten voor deelname aan het hele 
traject variëren van € 450 tot € 500 en  
er wordt per deelnemer minimaal € 840 
aan sponsorgeld verwacht. "We hebben 
al een deelneemster, Nita van Bergen uit 
Amerzoden, die maar liefst € 6.125 heeft 
ingebracht. Zij heeft uitstekende contacten 
bij haast alle kloosters in Nederland, 
waarvan de meeste een bijdrage aan 
haar tocht leveren," vertelde Anne Claire 
glunderend. 

Inmiddels neemt de organisatie van  
de Walk For Homs steeds meer van haar 
tijd in beslag. "Ik had gedacht dat het me 
een halve werkdag per week zou kosten, 
inmiddels is dat al drie dagen. Maar 
voor pater Frans heb ik dat er graag 
voor over." Hopelijk ondersteunen veel 

oud-leerlingen haar prachtige voorbeeld. 
En voor de vele golfers onder hen is het, 
behalve een zinvolle en ongetwijfeld  
geanimeerde tocht, ook nuttig voor  
hun lichamelijke conditie! 

Dit alles indachtig de woorden van 
onze oud-groepsleider Frans: "Ergens, 
diep in het merg van het mens-zijn, daar 
waar God kan huizen, heel misschien -, 
voel je aan, dat het er op de eerste plaats 
niet om gaat volle of vuile handen te 
hebben. Maar dat je moet gaan proberen 
te aanvaarden, moeizaam en langzaam, 
dat je handen leeg zijn, dat je niets hebt, 
dat je alles altijd opnieuw mag en moet 
ontvangen en dat je alleen maar ontvan-
gend kunt geven."

www.Walkforhoms.nl
Jan Stuyt e.a., Pater Frans, Vijf jaar  

later, Uitgeverij Adveniat, Baarn
In 2015 verscheen ook: Paul Begheyn 

s.j. (red.) e.a, Frans van der Lugt s.j. 
1938-2014 – Bruggenbouwer en marte-
laar in Syrië, Valkhof Pers, Nijmegen.

Voor alle duidelijkheid, iedereen 
kan aan deze tocht deelnemen,  
dus niet alleen oud-leerlingen.  
Op de website www.walkforhoms.nl 
staat veel informatie, alsook een kort 
videofragment waarin een super- 
enthousiaste Anne Claire van der 
Lugt haar verhaal doet.

Alleen doneren kan natuurlijk ook, 
aan: Stichting donatiebeheer 
Elefunds, bankrekeningnummer 
NL98 ABNA 056 2589872, onder  
vermelding: donatie Walk For Homs

De organisatie zorgt voor 
overnachtingen, lunch en 
snacks voor onderweg en de 
reservering van veerpontjes. 
Zelfs een heuse toiletauto 
rijdt mee
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