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Varken op sleeptouw
voor het goede doel
BANT
Met een reusachtig spaarvarken lopend onderweg van
Leeuwarden naar Hilversum.
Dat doe je niet voor lol en dat
is de drie vrienden Jochum
van der Woude, Bram Adriaansz en Joeri Heegstra en
hun varken aan te zien. Donderdag om 13.00 uur lopen ze
in de druilerige regen over
het fietspad langs de Lemsterweg ter hoogte van de Venetocht. Omstreeks half tien
zijn ze uit Lemmer vetrokken. Het reisdoel voor vandaag is Emmeloord.
De jongens lopen in het
kader van De Gekste Dag.
Niet dé zoveelste dag in het
jaar om aandacht te vragen
voor een goed doel, maar een
periode van een maand waarin iedereen uitgedaagd wordt
iets geks te doen om geld in
te zamelen. Geld voor fondsen die bedoeld zijn om iedereen mee te kunnen laten
doen in de maatschappij,
zoals het Nationaal Ouderenfonds, het Jeugdsportfonds en
het Jeugdcultuurfonds. De
Gekste Dag benaderde Kunstbende om enkele jongeren
naar voren te schuiven die
wel in zijn voor iets geks. Met
als resultaat dat op 1 mei deze

opmerkelijke stoet van start
is gegaan in Leeuwarden.
Hoofddoel van de wandeltocht is collecteren. Vandaag
dinsdag 8 mei moet het gezelschap op het Mediapark in
Hilversum aankomen. ‘We
moeten het nu eenmaal van
de publiciteit hebben.’
Helemaal onbekende Nederlanders zijn de aanstormende
acteurs - Jochum speelde
onder meer in Nova Zembla niet meer. Of het publiek nu
wel of niet op de hoogte is
van hun acteertalenten,
opvallend veel automobilisten minderen vaart of stoppen om de jongens aan te
moedigen en het varken wat
geld toe te stoppen. ‘Zo gaat
het nu steeds, vertellen ze
lachend. Net stopte er iemand om ons broodjes en
melk te brengen. Dat is toch
hartstikke leuk.’
Het nieuws is de jongens
vooruitgegaan. Hart van
Nederland filmde bij de start
in Leeuwarden en besteedt
ook weer aandacht aan de
finish.
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