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Schots en scheef over de Chinese Muur
Marion TjinTham-Sjin (45)
weet het zeker:
,,Als ik het niet
doe krijg ik spijt.’’
De onderneemster uit Appingedam, tot voor kort
Zakenvrouw van
de Wereld, gaat
voor het goede
doel wandelen
over de Chinese
Muur.
BOUKE NIELSEN

Z

e is al maanden in training
voor de vijfdaagse wandeltocht (start op 16 september)
over 100 kilometer Chinese
Muur. ,,Want ik ben geen 20 meer en
tegelijk wel redelijk fit.’’ In eerste instantie vermoedde ze dat het een
onmogelijke klus zou zijn. ,,Je bent
gek, het wil niet eens, dacht ik’’, zo
blikt ze terug. ,,Maar langzamerhand
ga je je toch afvragen: zou ik het kunnen?’’
Tjin-Tham-Sjin kent de muur op
haar duimpje, want als intermediair
voor ondernemers die in China zaken willen doen, leidt ze haar gasten
regelmatig over dit historische traject. ,,Ik kan me daarom heel goed indenken hoe zwaar dit wordt’’, zegt
ze. ,,Het is geen egaal pad en je moet
flinke hoogteverschillen overbruggen.’’
Het traject dat ze aflegt telt 5688
hoogtemeters. Dat zijn de klimmeters over de volle 10 kilometer muur
en daar tegenover staan ook heel
veel afdaalmeters. ,,En die zijn nog
veel zwaarder, want die belasten je
knieën immens’’, klinkt het. En, zo
voegt ze eraan toe, de treden zijn onregelmatig: soms hoog, soms laag.
,,Ze zijn soms ook zo kort dat je met

Marion Tjin-Tham-Sjin voor de kerk van Marsum tijdens de training voor de wandeltocht over de Chinese Muur.

schoenmaat 40 al grote moeite hebt
erop te stappen.’’ Kortom, het is een
schots en scheef traject.
Marion Tjin-Tham-Sjin legt de 100
kilometer af met 27 mannen en 8
vrouwen. Er wordt ’s nachts in tentjes naast de muur overnacht. Een
mooi avontuur, vindt ze, maar waar
het eigenlijk om gaat is het goede
doel. De groep, ondernemers uit allerlei windstreken, zamelt geld in
voor kinderen uit Keniaanse sloppenwijken. De kinderen krijgen de
kans naar school te gaan.
Het streefbedrag is 100.000 euro.
Eén kind kan voor een jaarbedrag
van 75 euro naar de basisschool of
voor 150 euro naar het middelbaar

‘Ik kan me
heel goed
indenken hoe
zwaar dit wordt’
onderwijs. Er is op dit moment ongeveer 85.000 euro opgehaald. Het
geld wordt gebruikt voor een basisschool en een middelbare school in
de Keniaanse hoofdstad Nairobi. De
kinderen krijgen van het geld ook
nog een maaltijd.
Het project is opgezet door Eric
Stubbé, de oprichter van Allsafe (mi-
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ni-opslag). Hij zet zich al veel langer
in voor de scholing van Keniaanse
kinderen en heeft daartoe al bergtochten over de Kilimanjaro en
Mont Blanc georganiseerd. Daarmee
werd een kwart miljoen euro opgehaald.
Marion Tjin-Tham-Sjin moet voor
de tocht over de Chinese Muur ook
sponsors werven. Ze zit nu op 800
euro. ,,Ik ben hier niet heel goed in’’,
verontschuldigt ze zich. ,,Je moet
eerst om geld vragen en daarna
moet je ook steeds weer achter de
mensen aan die een toezegging hebben gedaan. Tsja...’’ Een excuus is
wellicht dat ze steeds tussen twee
werelddelen heen en weer reist.

Het is wel zaak dat ze de tocht uitloopt. De sponsors betalen in principe alleen maar als ze de finish haalt.
Marion Tjin-Tham-Sjin: ,,Ik ben al
maanden in training. En ik wandel
nu veel. Het leuke is dat ik veel nieuwe dingen heb leren kennen, zoals
het kerkje van Marsum en de route
rond het Schildmeer. Die kerk van
Marsum is de mooiste die ik ooit gezien heb.’’
Het wandelen heeft haar leven
veranderd, vindt ze, ook in Shanghai. ,,Meestal gingen we daar ’s
weekends uit met vrienden’’, vertelt
ze, ,,maar nu loop ik georganiseerde
wandelroutes. Ik leer andere mensen en andere gebieden kennen.’’

