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Jeanne van Poppel 

‘Wie alleen loopt raakt de weg kwijt’ 

 

‘Wie alleen loopt raakt de weg kwijt’ is de titel van een lied (gedicht) 

uit Kameroen. Het is ook de titel van een boek dat ik in 1988 kreeg 

van een groep gespreksleidsters mondiale vorming. Zij startten eind 

70 er jaren met het begeleiden van gespreksbijeenkomsten in een 

vrouwenorganisatie in de provincie Limburg. Het lied drukt de betekenis van 

verbondenheid met je familie, je wijk, je dorp, je regio erg goed uit vind ik. Door 

actief te zijn maak je daar deel van uit. Dat voelt goed en betekent ongemerkt of 

onbedoeld ook een steun. Het lied is herkenbaar ook nu voor de situatie van 

vrouwen hier én voor vrouwen daar. Internationale Vrouwendag is een dag om daar 

even bij stil te staan. Uit het lied spreekt de actie en de kracht van gezamenlijkheid. 

Vrouwen van Nu is lid van de ACWW, the Associated Country Women of the World. 

Van 26 september – 2 oktober 2013 komen vrouwen uit 9 regio’s naar de 

wereldconferentie in Chennai, India. Vrouwen met verschillende netwerken en 

achtergronden ontmoeten elkaar daar rond het thema: Empowering Women 

Worldwide, Encourage, Educate, Enrich. Met Martha Amelo van Passage neem ik deel 

aan deze conferentie. Het is voor ons beiden de eerste keer. Ik kijk uit naar hoe de 

ACWW-oganisaties de afgelopen 3 jaar gewerkt hebben aan onder andere de 

toegang van vrouwen tot kredieten en het behoud van landbouwgronden voor 

voedselproductie. Ik ben ook heel benieuwd naar welke onderwerpen in de komende 

jaren de energie uit gaat. Zijn het meer onderwerpen op het gebied van 

vrouwenrechten, gezondheidszorg –en onderwijs en/of milieu? Deze onderwerpen 

staan op de agenda van deze conferentie. 

Omdat de tekst van het lied ‘Wie alleen loopt raakt de weg kwijt’ zo mooi is volgt het 

hier: 

Wie alleen loopt raakt de weg kwijt, 

Alleen uit de gemeenschap 

Komt de wijsheid. 



   
 

 

(…) 

Eén hand alleen kan geen touw 

Om een bundel knopen. 

Wie alleen loopt raakt de weg kwijt. 

Wie dan valt, 

Heeft niemand om haar op te helpen. 

Wie dan schreeuwt, 

Heeft niemand die haar hoort. 

Wie alleen loopt, 

Gaat zwaar gebukt onder haar last, 

Niemand deelt haar vreugde of verdriet. 

Wie alleen loopt raakt de weg kwijt. 

Haar kola eet ze alleen. 

Ze heeft twee voeten, ze heeft alleen maar 

Twee armen, 

Ze heeft maar twee ogen. 

In de gemeenschap 

heeft ieder duizenden handen, 

Heeft ieder duizenden voeten, 

Loopt niemand ooit alleen. 

Patrice Kayo, Kameroen, Chanson populaires Bamilike (In: boek met als titel: Wie 

alleen loopt raakt de weg kwijt, ISBN: 90-6678-027-4 NUGI:661) 
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