
Informele lowbudgetretraite
Op een grijze middag met twijfelachtig len-
teweer stuurt het navigatiesysteem mij 
over afgelegen wegen door pittoreske 
dorpjes en langs uitgestrekte weilanden. Zo 
nu en dan doemt er een kerktoren of een 
mooie boerderij op. Conclusie: mindful 
autorijden is een gemakkelijke opgave als 
het Friese platteland aan je voorbijtrekt.

Ik ben op weg naar het minidorpje Elsloo, 
waar Rob Eckhardt en Tineke van der Leij 
het mediteer- en kampeerseizoen officieel 
aftrappen met een mindful kampeerweek. 
Het stel met Amsterdamse roots is vorig 
jaar begonnen met Mediteren en kamperen. 
Dit houdt in dat het weiland naast hun huis 
een paar keer per jaar in een campingter-
rein verandert. Mindfulness- en/of boed-
dhistische beoefenaars kunnen hier terecht 
voor een mediteer- en kampeerretraite. 
Sleutelwoorden: low budget en informeel.

Rob, mindfulnesstrainer en leerling van 
Nico Tydeman (Zen Centrum Amsterdam), 
ziet binnen het boeddhisme een verschui-
ving naar jongeren. ‘Misschien komt het 
daardoor dat ik hoop dat vooral jongeren 
hier komen mediteren en kamperen.’ Ter-
wijl we in de gezamenlijke eetruimte (waar 
voorheen zijn architectenbureau was 
gevestigd) aan tafel schuiven, vertelt hij 

verder. ‘Het idee voor mediteren en kam-
peren is jaren geleden ontstaan.  Het leek 
mij zo mooi om ons terrein open te stellen, 
als een soort oase van rust en natuur. Pas 
afgelopen zomer werden de ideeën con-
creet en ontstond de naam.’  
‘Ik wil graag dat het informeel blijft. Dat 
mensen bijvoorbeeld hun kinderen kunnen 
meenemen, en dat ze zelf beslissen wan-
neer ze in- en uitstappen.’ 
Juist dit informele karakter valt mij de eer-
ste dag al op. Op zoek naar een goede plek 
voor mijn tent spot ik de lege bierflesjes bij 
de tent waar ik langsloop. Tijdens het 
opzetten van mijn tent kijkt Kamiel, het 
zoontje van een van de deelnemers, 
nieuwsgierig toe. Als de tent staat, wordt 
mijn slaapplek voor de komende nachten 
ingewijd door een lief katje. En het idylli-

sche plaatje wordt compleet als Rob iets 
later voorbijloopt met zijn drie paarden. 
Ook tijdens het mediteren ervaar ik een 
gemakkelijke, no-nonsensesfeer. We nemen 
plaats in een fijne, ruime meditatieruimte 
met een plafond van mooie houten balken. 
Om ons heen zijn, zover het oog reikt, wei-
landen. Rob leidt de meditaties en houdt ze 
kort, simpel. ‘Ik ben nog zoekende naar een 
balans in het programma voor zowel erva-
ren als onervaren deelnemers’, legt hij uit.
 
Dat ‘zoekende’ ervaar ik nog een paar keer 
tijdens het programma. De dagelijkse  
yogales (gegeven door ex-danslerares  
Tineke) gaat iets te snel. Ook de stiltewan-
deling door het bos is moeilijk bij te benen. 
Maar de gastvrijheid van het echtpaar, de 
mooie omgeving en de grote kennis ver-
pakt in de rustgevende woorden van Rob 
maken een hoop goed. Als hij tijdens een 
van de meditaties de wijze woorden ‘laat 
jezelf met rust’ uitspreekt, bedenk ik me 
dat dit precies is wat je met mediteren 
doet. Kamperen veroorzaakt misschien wel 
hetzelfde omdat je met weinig middelen en 
minimaal comfort de hele dag bezig bent 
met je primaire behoeftes, met andere 
woorden: de hele dag niets anders doen 
dan ‘jezelf met rust laten’.

 www.mediterenenkamperen.nl
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