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Wild   

Het boek en de fi lm 

 

Het verhaal Wild is het waargebeurde verhaal van een zesentwintigjarige vrouw, Cheryl Strayed, een vrouw die 

een roekeloos en destructief leven geleid heeft, en in 1994 op het dieptepunt van haar leven verkeert. Haar 

moeder is dan zojuist overleden, haar stiefvader blijkt een totaal ander persoon te zijn dan ze gedacht had, en ze 

ligt in scheiding met haar man.  

Er moet iets veranderen voelt ze in elke vezel van haar lijf, en ze besluit min of meer impulsief een voettocht van 

1700 kilometer te gaan ondernemen langs de Pacific Crest Trail. Dit is een langeafstand pad dat over een afstand 

van 4286 kilometer in de bergachtige gebieden langs de Amerikaanse westkust loopt, vanaf de grens met 

Mexico in het zuiden naar de grens met Canada in het noorden.  

Die beslissing is haar meest impulsieve beslissing ooit. Ze gaat alleen en zonder ervaring en met een veel te 

zware rugzak op pad..  

De tocht blijkt zowel fysiek als emotioneel slopend, maar maakt haar sterker dan anders ooit mogelijk was 

geweest. De reis duurt drie maanden en tijdens de tocht doorstaat ze intense hitte, als ook meters sneeuw, en ze 

ervaart zowel de schoonheid als de confronterende eenzaamheid. En als lezer en toeschouwer wordt je 

meegenomen in het verhaal en de reis, de angst, spanning, en warmte en humor. De reis die haat leven 

voorgoed verandert. 

Het boek is inmiddels in vele talen vertaald en verfilmd, klik hier om de trailer te bekijken. 

Het boek "Wild" is voor € 10  bij o.a. Bol.com 

 

Een reis zonder veel bepakking 

Het verhaal Wild is voor ons niet toevallig op onze weg gekomen. Ook wij zijn op reis. Op reis naar, ja wat 

eigenlijk… En laat dat nu net niet zo belangrijk voor ons zijn. belangrijker vinden wij het op weg te zijn, te groeien 

onderweg en nieuwe indrukken op te doen. Maar ook om mede reizigers te ontmoeten bijvoorbeeld. 

 

 Hoe gaan wij met jou samen met jou op reis? 

o Ons reisprogramma bestaat uit verschillende creatieve en bezinnende/bezielende opdrachten 

o Deze opdrachten ontvang je van ons via de mail 

o Onderweg ga je reisnotities maken, variërend van teksten, tekenen en kleuren tot knippen en plakken 

want onderzoek heeft bewezen dat je geheugen al binnen een dag aan het filteren slaat met wat je wel 

of niet gaat onthouden en terug kan halen later, ook al zou je vastbesloten zijn dit of dat echt niet te 

vergeten (wees er maar blij om als je alles zou onthouden zou je knettergek worden!)  

o En natuurlijk zit er in je rugzak het boek Wild, om opnieuw of voor het eerst te lezen 

o En tot slot kom je aan de hand van de opdrachten onderweg meer te weten over de hoofdpersoon in dit 

reisprogramma, …. Jijzelf 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Pacific_Crest_Trail
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wandelpad
http://nl.wikipedia.org/wiki/Westkust_van_de_Verenigde_Staten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mexico_(land)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Canada
https://www.youtube.com/watch?v=tn2-GSqPyl0
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Wil jij met ons mee op reis, meld je dan aan en zorg voor 

o Een kleine rugzak (onderweg ga je toch wel overbodige ballast weggooien, schatten wij zo in ) 

o Een exemplaar van het boek Wild 

o Papier en pennen, jouw bagage voor onderweg  

o Kleurpotloden en viltstiften*, schaar, lijm, oude tijdschriften en alles waar je verder maar vrolijk van wordt 

o En, dit mag zonder agenda ;) plan je reistijd in, om elke dag een stukje te kunnen reizen 

o  

Want 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De reis die je maakt doe je voor jezelf. 

En jijzelf bent de enige die betekenis geeft aan jouw persoonlijke vertrekpunt, 

je reisdoel, en de plek waar je aankomt. 

 


