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Daar zaten we
dan, in onze
woonkeukenmet
de door ons zo
gewenste natuur-
stenen schouw en
zware, eikenhouten
balken in het zicht

chines nodig. Ik zou me in eerste in-

stantie richten op de inburgering van

onze kinderen Viggo (5) en Manu (2),

en Rob helpen waar nodig.

Wat ik daarna wilde gaan doen, was

nog niet helemaal duidelijk. Ik zag mo-

gelijkheden in de journalistiek, mijn

oorspronkelijke vak in Nederland, en –

na zoveel huizen te hebben bekeken en

met tientallen makelaars op stap te zijn

geweest – de makelaardij. Deze activi-

teiten zagen we het liefst in combinatie

met de verhuur van enkele gîtes. De

oude boerderij, met verschillende schu-

ren en stallen, op bijna 2,5 hectare

grond met een prachtig uitzicht, vol-

deed op alle fronten.

We tekenden het koopcontract in sep-

tember 2011 en zetten een maand later

ons Nederlandse huis te koop. We hiel-

den rekening met zes maanden tot een

jaar voordat ons huis verkocht zou zijn.

Deze periode hadden we nodig om ons

voor te bereiden en de bouwvergunning

voor twee gîtes in orde te maken.

,,Oriënterend zeker?” vroeg ik de ma-

kelaar nadat de eerste kijkers waren

vertrokken. Maar nee. Volgens de make-

laar was het jonge stel serieus geïnte-

resseerd. De volgende dag lag er een

bod, en twee weken later was ons huis

verkocht. De overdracht zou over vier

maanden zijn.

Bekomen van de eerste schrik over-

wogen we wat te doen: direct verhuizen

naar Frankrijk, of nog een tijdje een

huis huren in Nederland. Omdat Viggo

rond de overdrachtdatum 4 jaar zou

worden, besloten we meteen te vertrek-

ken. Dan kon hij zijn schoolcarrière

meteen in Frankrijk beginnen.

Door de onverwacht snelle verkoop
van ons huis, vestigden we ons in het

vroege voorjaar van 2012 in Frankrijk.

In Lioux les Monges, een gehucht met

nog drie andere huizen, omringd door

kuddes charolais-koeien. Daar zaten we

dan, in onze woonkeuken met de door

ons zo gewenste natuurstenen schouw

en zware, eikenhouten balken in het

zicht.

De eerste maand van ons nieuwe

leven kwam het geregeld met bakken

uit de lucht. ,,Wat gaan we vandaag

doen, mama?” Verdwaasd keek ik van

mijn nieuwe, natte, groene en uitge-

strekte omgeving naar vier vragende

kinderogen. Ik wist me niet goed raad

met de kinderen, gewend als we waren

aan speelkameraadjes en een speeltuin

op iedere hoek van de straat.

De geoliede machine was verdwenen,

een nieuw evenwicht zo snel niet ge-

vonden. We wilden zo veel, maar wisten

niet goed waar te beginnen. En ook: wie

doet wat? Onze duidelijke rolverdeling

in Nederland, waarin we samen voor in-

komen én de kinderen zorgden, moest

opnieuw worden gedefinieerd.

Onze oudste, Viggo, had in het begin

grote problemen op school. Iedere och-

tend klampte hij zich aan me vast, ‘Ma-

maaa!’ gillend als ik hem overdroeg aan

juf Claudine. Viggo is heel sociaal en

praat graag, maar juist zijn belangrijk-

ste wapen, de taal, was hem afgenomen.

Na een paar weken ging het beter.

,,Hij heeft vandaag zelfs lol getrapt,” zei

Claudine op een dag. Inmiddels zegt

onze 5-jarige tegen zijn vader, als die

hem uit Pluk van de Petteflet wil voor-

lezen in plaats van uit een Frans boekje:

,,Maar jij moet toch ook Frans leren?”

Ook voor Linda Belvroy was de eerste

periode na aankomst in Zweden chao-

tisch, maar ze spreekt ook van een ge-

droomde start. ,,We waren in de geluk-

kige omstandigheid dat ik het eerste

jaar niet hoefde te werken, waardoor ik

vier dagen per week naar school ging

om de taal te leren. Ook onze kinderen

hebben hun draai snel gevonden. Ze

spraken binnen enkele maanden

Zweeds, hebben vriendinnen en gaan

graag naar school. Ze worden opge-

haald door de schoolbus, eten ’s mid-

dags in de kantine, maken uitstapjes,

gaan op kamp. En voor dit alles hoeven

we niks te betalen.

,,Zelf heb ik sinds kort een baan als

verpleegkundige in het plaatselijke zie-

kenhuis, en ook daar ervaar ik veel po-

sitiefs. Mijn collega’s zijn geïnteresseerd

en hulpvaardig en de patiënten vind ik

beschaafder en bescheidener dan in Ne-

derland.” Ook zakelijk gaat het de fami-

lie Belvroy goed. De tweemanszaak van

Michel, gespecialiseerd in het uitlijnen

en fixeren van scheepsmotoren, kent in-

middels een internationaal klanten-

bestand en groeit gestaag.

Linda enMichel Belvroy kochten
in 2006 al een vakantiehuis in
Zweden en hoefden dus niet lang
na te denken over welk land hun
nieuwe thuis zouworden.
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