NIEUW!

Column Lisette

Lisette Venselaar (32 jaar) is net verhuisd naar
de Lot (precies op de grens met de Dordogne),
waar ze volgend jaar samen met haar vriend
Arjan (39 jaar) een gastenverblijf opent. In
at Home schrijft ze over haar Franse avontuur.

Op weg naar huis na een heerlijke
vakantie in Frankrijk. Veel te kort, de
tijd is omgevlogen. Het liefst waren we
langer gebleven in dit prachtige land of
beter nog, er voor altijd blijven wonen.
Zou dat een reële optie zijn? Zoals elke
terugreis werd het kilometers lang hardop dromen. We zouden iets kleinschaligs
kunnen opzetten, een chambres d’hôtes.
Gasten ontvangen, heerlijk buiten leven
en eigen baas zijn. Mensen die ’s avonds
voor het diner aanschuiven, want koken
is een grote passie. Gerechten bereiden
met kruiden en groenten uit eigen
moestuin. Ik zag mezelf al eigen kippen,
geitjes en varkens houden. De conclusie zoals altijd: eigenlijk moeten we het
gewoon doen!
Eenmaal thuis werden we al snel weer

in beslag genomen door het leven van
alledag. Allebei een goede baan in de
financiële sector en heerlijk wonend in
het centrum van Amsterdam. Toch bleef
het idee van een eigen chambres d’hôtes
ons bezighouden.
Dagdromen past bij mij. In gedachten
heb ik boeken geschreven, webwinkels
opgericht en workshops servies beschilderen gegeven. In tijdschriften lees ik
gretig over vrouwen die zulke activiteiten
daadwerkelijk oppakken. Als ik eerlijk
ben, brengen deze verhalen een gevoel
teweeg wat zich het best laat beschrijven
als bewondering vermengd met een
drupje jaloezie. Bij mij blijft het namelijk
bij dagdromen.
Tot nu. Deze keer is het echt anders. Ook
mijn vriend Arjan heeft het flink te pak-

ken. Fanatiek werden we: informatie verzamelen, cursussen volgen en op internet
speuren naar geschikte huizen. Er was
geen houden meer aan. Drie jaar mocht
het duren, spraken we af; onze zoektocht
naar een geschikte plek in Frankrijk. En
nu, ruim anderhalf jaar later, schrijf ik
deze column vanaf het terras van ons
nieuwe huis in Frankrijk met het meest
prachtige uitzicht van de hele wereld. We
hebben het gewoon gedaan! Ons thuis
is nu een prachtige rustieke boerderij in
het dorpje Rignac, op de grens van de
Dordogne en de Lot. Een droomplek!
Na een grondige verbouwing openen we
straks in mei 2009 de deuren. De eerste
oogst van eigen moestuin is al binnen.
Kijk ook op www.lapanacee.nl
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