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Togo Jungle Challenge was een fantastische ervaring Mike Van Kersschaever en Annick 
Renders uit Blankenberge vertrokken op 13 november samen met Bernard Verburgh en Ann 
Valette uit De Haan op mountainbike avontuur naar West-Afrika. Ondertussen zijn de vier 
vrienden gezond en wel terug uit het Zwarte Continent. De Krant van Blankenberge brengt 
hun verhaal ...  

De Togo Jungle Challenge is een 600 kilometer lang mountainbike parcours die in zeven 
dagen moet worden afgelegd dwars door de jungle en bergen van Togo en Benin in West-
Afrika. Mike, Annick, Bernard en Ann gingen de ultieme uitdaging aan samen met nog 116 
andere sportievelingen uit België en Nederland. 
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"Het was een magnifieke belevenis", vertelt Ann Valette ... "het tofste vond ik de single tracks 
langsheen de smalle weggetjes door de teakwouden en de palmplantages. Ook rivieren 
oversteken vond ik vree tof, het klimmen viel me wat moeilijker, gelukkig was mijn man 
Bernard goed getraind en kon hij me af en toe een duwtje geven. Ik had verwacht dat het 
zwaar ging zijn ... het was soms afzien maar gelukkig tussendoor ook veel genieten." 

De 600 kilometer lange tocht was zeer afwisselend. De deelnemers hebben niet enkel 
prachtige natuurgebieden doorkruist maar tevens kennis kunnen maken met de lokale 
bevolking. 

"Het contact met hen was zeer hartelijk", zegt Annick Renders ... "niettegenstaande dat ze 
weinig of niets hebben, hadden we toch de indruk dat ze zeer gelukkig zijn. Ze wonen in 
eenvoudige hutjes maar aan voeding en water hebben ze geen gebrek. Ze zien er trouwens 
zeer gezond en sterk uit." 



"Van zodra we ergens stopten kwamen ze met tientallen kinderen uit de brousse naar ons 
toegelopen. De allerkleinsten waren bang van ons ... ze hadden nog nooit blanke mensen 
gezien, de wat ouderen wilden ons aanraken en knuffelen ... ze lieten ons bijna niet meer los, 
waardoor het soms moeilijk was om door te rijden", lacht Annick. 

Super organisatie ...  

Het parcours was zwaar, de temperatuur liep dagelijks op tot 40 graden en meer, en de 
luchtvochtigheid bedroeg 95 procent. Om deze zware beproeving te kunnen doorstaan 
konden de deelnemers rekenen op de hulp van een medisch team. "Er waren heel wat 
valpartijen waarbij nogal wat ellebogen moesten worden gehecht", vertelt Annick ... "op een 
bepaald moment is mijn man Mike met zijn mountainbike ten val gekomen over een 
boomstronk. Hij liep daarbij een barstje op aan de pols die ze dagelijks hebben ingetaped 
zodat hij de ritten heeft kunnen verderzetten." 

De vier vrienden zijn vol lof over de organisatie van de Togo Jungle Challenge. "De 
bevoorrading was super", zeggen Ann en Annick ... "we kregen op tijd en stond vers fruit, 
drank en koeken onderweg. Bij aankomst was er telkens pasta en 's avonds nog een warme 
maaltijd. We hadden echt niets te kort." 

Aan de tweede editie van de Togo Jungle Challenge hebben in totaal 120 sportievelingen 
deelgenomen waaronder slechts twaalf vrouwen. Een twintigtal hebben de finish niet 
gehaald. Mike, Annick, Bernard en Ann konden het ultieme avontuur in het Zwarte Continent 
wel volledig tot een goed einde brengen. 

"Het was bij momenten enorm zwaar, maar dankzij een goede voorbereiding en de steun van 
de organisatie zijn we er in geslaagd de prachtige kust van Benin met zijn parelwit strand en 
blauwe zee te bereiken. We vonden het alle vier een zeer toffe en leerrijke ervaring die zeker 
voor herhaling vatbaar is. Ongetwijfeld zullen we nog aan dergelijke uitdagingen 
deelnemen", besluiten ze unaniem. 

De Togo Jungle Challenge wordt georganiseerd ten voordele van SOS Kinderdorpen waar 
Ronny Mosuse ambassadeur van is. In totaal werd er dit jaar 33.302 euro ingezameld aan 
sponsoring. Met dit geld zal SOS Kinderdorpen een medische post bouwen in de Togoleese 
stad Dapaong, zodat ook de meest kwetsbare kinderen en families uit die regio toegang 
zouden hebben tot de medische basiszorgen. 

Dit artikel aanbevelen...  
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