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“ Avondenlang heb ik doosjes 
gevouwen voor gastenzeepjes”

Souvenirs
Ik ben dol op aandenkens. Bij terug-
komst van vakantie puilt mijn koffer 
altijd uit van souvenirs; miniatuur ver-
sies van bezochte bezienswaardigheden; 
potjes gevuld met lokale lekkernijen; 
een fles plaatselijk gestookte likeur. 
Zelfs de kleinste dingen, zoals een hotel-
zeepje, brengen een stroom aan herin-
neringen teweeg. Het liefst ga ik dan zo 
snel mogelijk terug naar de betreffende 
bestemming. Van deze herkenbare emo-
tie maakt de toeristenbranche natuurlijk 
al jaren dankbaar gebruik. Waar je ook 
komt, er zijn zoveel souvenirwinkels. 
Ook bij ons in de buurt is er geen ont-
komen aan. Je struikelt hier werkelijk 
over de winkeltjes die toeristen verleiden 
met de meest uiteenlopende producten. 
Blikken foie gras, de lokale specialiteit,  

meenemen. Naast liefhebber ben ik dus 
nu ook een soort amateur fabrikant van 
souvenirs; die met een persoonlijk tintje 
wel te verstaan. Zo heb ik avondenlang 
kleine vierkante doosjes gevouwen voor 
de zeepjes, die op de kamers klaarliggen 
voor onze gasten. Daarnaast heb ik in 
onze eetkamer een hoekje ingericht met 
huisgemaakte producten. Op een plank 
prijken potten jam gerangschikt naar 
fruitsoort, alle voorzien van een vrolijk 
stoffen dekselhoesje. Ernaast liggen zak-
jes gevuld met gedroogde bloesem van 
onze linde; ideaal voor een pot lekkere 
thee. Op de plank eronder heb ik kleine 
flessen met onze notenwijn neergezet, 
compleet met zelfontworpen wijnetiket. 
Ook geurbuideltjes met lavendel mogen 
natuurlijk niet ontbreken. Onze eigen 
souvenirlijn! Nu maar hopen dat deze 
aandenkens de gewenste uitwerking 
hebben; dat fijne herinneringen aan een 

ontspannen vakantie komen bovendrij-
ven bij het zien en gebruik ervan. Zou 
toch wel heel leuk zijn als gasten bij ons 
willen terugkomen.

zijn verkrijgbaar in alle mogelijke 
smaakvarianten. Te serveren op een 
schaal in de vorm van een gans, die 
voor het gemak in dezelfde winkel te 
vinden is. Voor de kinderen zijn er de 
bekende, in felle kleuren geschilderde 
houten krekels, die via een elektronisch 

mechanisme een soortgelijk geluid 
voortbrengend als de levende variant. 
Om over het enorme aanbod beeldjes 
van kastelen en kerken nog maar te zwij-
gen. Uiteraard kunnen onze gasten ook 
een aandenken aan hun verblijf bij ons 

Lisette Venselaar (32) is verhuisd naar  
de Lot. Samen met haar vriend Arjan 
(39) opent ze daar dit jaar een gasten-
verblijf. In at Home schrijft ze over haar 
Franse avontuur.
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