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achtergrond
emigreren

De geoliede machine
was verdwenen, een
nieuw evenwicht niet
snel gevonden.
Onze in Nederland zo
duidelijke rolverdeling
moest hier in Frankijk
opnieuwworden
gedefinieerd

➜

ode plannen om haar geluk in het bui-

tenland te beproeven. Met hun naar

eigen zeggen gemiddelde salarissen als

verpleegkundige en servicemanager

zaten ze al aan hun plafond, terwijl

dochters Celine (18), Valéry (14) en

Aimée (12) nog moesten gaan studeren.

,,Voor leuke dingen zou er weinig

overblijven,” zegt Linda. Zij streefde

bovendien naar een prettiger leefomge-

ving voor haar kinderen, met meer aan-

dacht voor het individu. ,,In Nederland

ben je een nummer, moet je hard knok-

ken voor je plek. Daar wilde ik mijn

kinderen voor behoeden.”

Lang geleden tijdens een vakantie

verliefd geworden op Zweden, kocht

het gezin er met familie in 2006 een

vakantiehuis. Vanaf dat moment wer-

den alle vakanties in het Scandinavi-

sche land doorgebracht. ,,Een gevoel

van vrijheid, de ongedwongen sfeer,

de vriendelijkheid, we vonden het

geweldig.”

Met de jaren groeide het verlangen

om permanent in Zweden te gaan

wonen, en in 2010 hakte het stel de

knoop door. Michel zegde zijn baan op

en pendelde een jaar op en neer om zijn

eigen bedrijf op te zetten. Een jaar later

volgde zijn gezin naar Orust, een eiland

aan de westkust, tussen Oslo en Göte-

borg. ,,Een landelijke omgeving, maar

niet afgelegen,” zegt Linda.

Wij hadden intussen ook onze keuze be-

paald: het werd Frankrijk. Een land dat

ik goed ken van vele (werk)vakanties en

waar ik de taal spreek. Hoewel onze

plannen aanvankelijk nog onduidelijk

waren, werden ze concreter tijdens de

talloze huizentripjes. Gedurende twee

jaar bekeken we vijfenzestig Franse

boerderijen en spraken we met (erva-

rings)deskundigen over onze ideeën. In

de Creuse, een departement in de regio

Limousin, in het midden van Frankrijk,

vonden we uiteindelijk onze droomplek.

Rob wilde een installatiebedrijf be-

ginnen op het gebied van elektra, lood-

gieterswerk en koeltechniek en had een

werkplaats en opslagruimte voor ma-

School, supermarkt en
benzinestation liggen op
een half uur rijden.
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