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Zoë Agasi (24) is professioneel atleet, Olivier 
Van Herck (28) burgerlijk ingenieur wanneer 
ze in 2016 uit hun comfortzone stappen en 
voor onbepaalde tijd op reis vertrekken. 
WeLeaf, de naam van hun reis(blog), verwijst 
naar wat ze beogen: ‘We vertrekken (We le-
ave) om te gaan reizen op een langzame, 
duurzame, gezonde manier, waarbij we onze 
ecologische voetafdruk zo klein mogelijk hou-
den (Leaf, Engels voor blad)’. In 4 jaar tijd legt 
het koppel in totaal 40.000 kilometer af op de 
fiets, met de kano, op ski’s, in een zeilboot, te 
voet en op skates. In Op eigen kracht vertellen 
ze in woord en beeld over hun ervaringen, de 
dingen waarvan ze genoten of waar ze net 
(individueel of als koppel) tegenaan botsten, 
de bijzondere mensen die ze ontmoetten, 
enzovoort. Dit boek is zoveel meer dan een 
prachtig geïllustreerd reisverhaal. De talloze 
tips en levenslessen die de auteurs uit hun 
ervaringen distilleren kunnen je inspireren 
om ook jouw avontuurlijke dromen waar te 
maken. l A.S

›  OP EIGEN KRACHT. VIER JAAR AVONTUUR, 
ZES VERSCHILLENDE REISMETHODES, 
40.000 KILOMETER. Olivier Van Herck & Zoë 
Agasi, Mo’media, 2021, 416 blz.,  
ISBN 9789493195707. Verkrijgbaar via de 
boekhandel of www.weleaf.be.

B O D Y T A L K  R A A D T  A A N

Dromen, durven 
én doen

›  MASKERS & LUCHT OF HET 
ZELFBEWUSTE BREIN. Veerle 
Visser-Vandewalle, Standaard 
Uitgeverij, 2021, 144 blz.,  
ISBN 9789022338001.

›  111 VRAGEN OVER DIABETES. 
BEANTWOORD DOOR DE 
DIABETES INFOLIJN. Diabetes 
Liga, Borgerhoff & Lamberigts, 
2021, 860 blz., ISBN 
9789463935807. Verkrijgbaar 
via de boekhandel of  
shop.diabetes.be

Bemoedigend

Maskers & lucht of het zelfbe-
wuste brein is een verademend 
positief boek in deze bewogen 
(corona)tijd, die het mentale 
welzijn van in het bijzonder 
jongvolwassenen beproeft. In 
een lichtvoetige columnachtige 
stijl, waarbij ze zich geregeld 
richt tot haar nichtje van 27 
jaar, deelt neurochirurg Veerle 
Visser-Vandewalle wetenschap-
pelijke en filosofische inzich-
ten. Met als bottomline: durf 
meer vertrouwen te hebben 
in je eigen brein. Luister naar 
je innerlijke stem – de stem 
achter het masker. Moedig 
jezelf aan om je ideeën ook uit 
te werken: beter iets doen en 
niet altijd consequent zijn dan 
consequent niets doen. En blijf 
bovenal ademen. Lucht is wat je 
nodig hebt. Durf al eens de boel 
de boel te laten als je vastloopt. 
Want weet dat je zelfbewuste 
brein met de nodige zuurstof 
onverstoord voortwerkt en de 
dingen soms in jouw plaats 
oplost. l A.S

Drempel
verlagend

Iedereen kan terecht bij de Dia-
betes Infolijn (gratis nummer 
0800 96 333 of infolijn@dia-
betes.be). Ter gelegenheid van 
zijn 25ste verjaardag verzamelde 
dit betrouwbaar, laagdrempe-
lig informatiekanaal de meest 
gestelde en relevante vragen. Je 
vindt ze mét de heldere, begrij-
pelijke antwoorden in 111 
vragen over diabetes. Het boek 
weerspiegelt meteen dat diabe-
tes op veel verschillende aspec-
ten van het leven een impact 
kan hebben. Niet verwonderlijk 
dat mensen na de diagnose vaak 
nog vragen hebben over bij-
voorbeeld de behandeling, de 
opvolging en de voeding, maar 
ook over heel andere aspecten, 
zoals een aangepast rijbewijs, 
reizen met de ziekte, verzekerin-
gen, enzovoort. Moge dit boek 
bij veel mensen de schroom 
wegnemen om ál hun vragen te 
stellen. l A.S


