
Vlucht uit Bendeland

Met in de hoofdrollen:

Esmee als het meisje: Eline als de moeder:

Jens als de vader… en als de hond:

Donia en Pauline als de koersfietsbende:

Donia, Pauline en Oceane als de
loopschoenbende:



Een meisje leeft alleen in een land geteisterd door
bende-oorlogen: er zijn motorbendes,
koersfietsbendes, stepbendes, e-bikbendes en
loopschoenbendes. Al deze bendes hebben het
land verscheurd en verdeeld  onder elkaar.

Het meisje leeft verborgen en kijkt overdag in haar
eentje naar oude dvd’s, opnieuw en opnieuw. De
dvd-speler is haar enige vriend.

Enkel ’s nachts sluipt ze buiten om eten te halen in
een verlaten supermarkt of om bessen te plukken
en haar watervoorraad aan te vullen bij een
riviertje.

Haar ouders zijn lang geleden
verdwenen, toen zij nog een kleuter
was. Ze hadden een noodsignaal
ontvangen en gingen op zoek naar wie
er in de problemen zat.



Maar ze kwamen nooit terug.



Zo bleef het meisje helemaal alleen achter.

Het enige wat ze nog van haar ouders
heeft, is een halsketting. Haar ouders
hebben haar op het hart gedrukt dat ze
de halsketting altijd  moet aanhouden,
wat er ook gebeurt.

Op een dag krijgt ze via flessenpost een
boodschap van… haar moeder en vader!

In de brief beweren haar ouders nog in
leven te zijn.



Ze krijgt de opdracht om het land te doorkruisen en daarbij de poolster te volgen. Zo zal ze
hen terug vinden. Ze twijfelt. Is dit wel te vertrouwen? Haar ouders waren toch dood?

Uiteindelijk begint ze toch aan de
tocht. Als aandenken aan haar
eenzame jaren, neemt ze de
afstandsbediening van de
dvd-speler mee. Op een paar
kilometer van het huis, weet ze een
oude tank aan de praat te krijgen
en doorkruist het verwoeste,
verlaten land. Uit het niets duikt
een bloeddorstig uitziende
koersfietsbende op. De
koersfietsbende jaagt haar langs
alle kanten op.

Ze kan niet schieten want, er zit geen munitie
meer in de tank. Ze rijdt expres een moeras
in, waar de tank dankzij de rupsbanden
doorheen kan, maar de fietsen niet. Zo ver
rijdt ze het moeras in, dat de tank kopje onder
gaat en vol water loopt.

Wanneer ze om hulp roept, peddelt er plots
een hond naar haar toe.

De hond sleept haar uit het water. Ze
blaast even uit en merkt dan dat de
hond een halsband draagt.  De
halsband van haar eigen hond Dusty
van vroeger! Hoe komt deze hond
aan de halsband van Dusty?



De hond trekt aan haar broek en leidt haar
door een bos. Het bos blijkt echter het
territorium van een loopschoenbende met
lange tenen. De loopschoenbende kan het
niet appreciëren dat ze ongevraagd het bos
doorkruist. Ze bijten naar haar kuiten!

Samen met de hond klautert ze in een boom.
Ze zijn voorlopig veilig, maar ze zitten wel
vast. Wat nu? Ze merkt dat alle
loopschoenbendeleden om hun pols Fitbits
dragen die al hun stappen en hun
calorieverbruik bijhouden.

Met de afstandbediening van de dvd-speler
kan ze misschien wel de fitbits van de
joggersbende hacken?

Ze probeert het en het werkt! Ze
wist het geheugen van alle Fitbits,
waardoor de leden van de
loopschoenbende denken dat ze
nog maar nul stappen hebben
gezet die dag! In paniek rennen ze
heen en weer te rennen. Het meisje
en de hond maken van de
verwarring gebruik om weg te
glippen.



De hond toont haar de weg en brengt
haar tot aan de rand van een woestijn. Ze
moeten er doorheen, althans dat maakt
ze toch op uit het getrek van de hond aan
haar broekspijpen. Met een droge zucht
begint ze aan de tocht. Dagenlang
trekken ze door de woestijn. Hoe
spaarzaam ze ook zijn met hun water:
uiteindelijk is zelfs de laatste druppel op
en vallen ze zonder. Op een dag bezwijkt
de hond onder de zweepslagen van de
zon. Het meisje ze wil hem niet
achterlaten, dus draagt ze hem op haar

rug.

Die nacht kijkt ze naar de sterren. Ze
dansen voor haar ogen. Plots ziet ze
hoe de poolster van de hemel tuimelt.
Onmogelijk, denkt ze. De poolster kan
toch niet vallen? In paniek begint ze
rond te lopen en te zoeken naar waar
de ster is neergekomen. Zelfs als het
licht wordt is ze nog steeds aan het
zoeken naar de gevallen ster. En dan
ziet ze ze, in de verte. Haar ouders…


