
Uzonka Sólyom werkt met 
korsakovpatiënten:

‘IK WEET ZELF WAT HET IS OM 
WEER HOUVAST TE KRIJGEN’

THEMA

De zorg in  
het zonnetje
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onier. Hij deed veel voor de gemeenschap. 
Werd voorzitter van het plaatselijke CDA en 
actief in allerlei verenigingen. Hij legde zelfs 
de eerste steen van de kerk in Biddinghuizen. 
Dat was toen al een Samen op Weg-gemeen-
te, vooruitstrevend in die tijd. De kerk werd 
ook door de rooms-katholieken gebruikt. Mijn 
vader was kerkelijk actief als diaken en mijn 
moeder bij de Plattelandsvrouwen.’’

Wat voor opvoeding kregen jullie?
,,Onze jeugd stond in het teken van meehel-
pen en hard werken. Ik vond het heerlijk om 
op de boerderij bezig te zijn. Lekker buiten op 
het land. Mijn vader is een echte ondernemer 
en nam op een gegeven moment een cam-
ping over. Daar hielpen we mee. Mijn moeder 
werkte ook keihard. Hard werken, goed je best 
doen op school, studeren – en dan komt het 
wel in orde. Een praktische, pragmatische 
opvoeding. Gelovige en ruimdenkende ouders. 
Na een avond stappen zonder gezeur mee 
naar de kerk.’’

Wat betekent reizen voor je?
,,Reizen is vrijheid. Na mijn wereldreis zeg-
de ik mijn goede baan als manager in de 
uitzendbranche vaarwel. Mijn ontslagbrief 
schrijven betekende een bevrijding. Ik gooide 
mijn leven om. Verhuisde van Amersfoort 
naar Amsterdam en maakte een nieuwe 
start. Ik ging werken bij een congresbureau.
Ik beschouwde de verhuizing als een groot 
avontuur, net zoals mijn wereldreis. Ik greep 
alles aan, ben gelukkig sociaal en nieuws-
gierig van aard. Het jaar reizen was een 
zoektocht geweest naar mijn identiteit. Dat 
avontuurlijke zit heel sterk in mij. Ik begon 
voor mezelf en zette een succesvol bedrijf op 
voor herintredende vrouwen. Na vijf jaar ging 
ik weer iets anders doen. Ik had verschillende 
banen als consultant en recruiter, en zocht 
geschikte mensen voor functies in de zorg.’’

Wat is je leidraad?
,,Bezieling. Ik werk graag zelfstandig, maar 
wel vanuit verbondenheid. Om mensen op 
het spoor te zetten van het solo wandelen, 
startte ik een nieuw bedrijf en organiseer 
ik wandelweekenden, de Hinde Walks. Een 
groep van maximaal twaalf mensen logeert in 
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Hoe kwam je ertoe om te gaan wandelen?
,,Met een vriendin reisde ik door Thailand, Cam-
bodja, Vietnam, Australië, Nieuw-Zeeland en In-
donesië. Toen ontdekte ik niet alleen hoe gewel-
dig het is om te reizen, maar ook het wandelen. 
Heerlijk om iets van de wereld te zien. Ik wilde 
me graag openstellen voor veel verschillende 
mensen. Mensen met wie je in je normale leven 
niet in aanraking komt en over wie je misschien 
vooroordelen hebt.’’

Wat bracht dat je?
,,Ik heb geleerd om niemand meer af te wijzen 
om zijn of haar uiterlijk. Om mezelf open te 
stellen voor alle mensen en zonder oordelen te 
kijken. Mijn vader doet dat als geen ander. Wie 
of wat je bent, maakt hem niet uit. Iedereen is 
welkom. Dat is een grote les in mijn leven, die ik 
mede door die wereldreis en zijn opvoeding heb 
opgedaan.’’

Hoe was je jeugd?
,,Ik groeide op in een warm, protestants gezin 
met vier dochters. We woonden op een grote 
boerderij in de Flevopolder. Mijn vader was pi-

Als kind vindt ze er niets aan: wandelen over 
een kaarsrechte weg in de Flevopolder, vanaf 
de ouderlijke boerderij in Biddinghuizen. 
Als volwassene ontdekt Hinde Joldersma 
uit Amsterdam de rijkdom van wandelen en 
organiseert ze wandelweekenden. ,,Als je wandelt, 
maak je mooie avonturen mee en ontmoet je 
bijzondere mensen.’’

’Wandelen als 
metafoor voor 

het leven’

Solo op pad met coach  
Hinde Joldersma

een klooster. De deelnemers 
krijgen wandelroutes van 
me. Ze gaan alleen op pad, 
maar mocht er iets zijn, dan 
haal ik ze op met mijn bus. 
’s Avonds organiseer ik een 
programma, met een gitarist 
erbij. Die avonden zijn heel 
speciaal, met een mooie uit-
wisseling van ervaringen.’’

Wat betekent het geloof 
voor je?
,,Ik herontdekte het geloof 
toen ik totaal onvoorbereid 
op pad was naar Santiago 
de Compostella. Kreeg een 
blessure aan mijn scheen-
been. Toen gebeurden er veel 
wonderlijke dingen, zoals een 
spirituele ervaring. Ik mocht 
bij een echtpaar verblijven 
om te herstellen. De man 
was net een soort Jezus qua 
uiterlijk. Ik kon niet meer 
verder lopen van de pijn. Bij 
het afscheid omhelsde ik 
hem. Daarna was ik pijnvrij! 
Het geloof was vanaf dat bij-
zondere moment niet langer 
iets van mijn verstand, maar 
vooral van mijn gevoel. Niets 
gebeurt zomaar. Daarin zie ik 
de hand van God.’’

Hoe zie je de toekomst?
,,Ik sta daar open in, maak 
geen plannen. Ik wil graag 
mijn Hinde Walks uitbouwen. 
Deels draag ik de zorg voor 
mijn pleegdochter (7), die 
sinds haar peutertijd in mijn 
leven is. Een prachtig meisje. 
Ik hoop haar te mogen zien 
opgroeien. Als je onvoorbe-
reid en zonder plan op pad 
gaat, sta je maximaal open 
voor verrassingen. In dat 
opzicht is wandelen een  
metafoor voor het leven.’’ 

‘Mijn 
ontslag

brief 
schrijven  
was een  

bevrijding’

Dit is Hinde met haar pleegdochter,

Tekst Jeannine Verhagen Beeld Rufus de Vries en privé
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