
Lafayette  

Vive la France! 
Diesel die overal uitverkocht raakt door 
stakingen bij raffinaderijen, overstromin-
gen door de vele regenval. Je vraagt je bijna 
af waarom je in Frankrijk bent gaan wo-
nen. Maar dan komt op 17 juni het goede 
nieuws: we hebben (eindelijk) goedkeuring 
voor de hele verbouwing. Ook dat was één 
van de vele uitdagingen hier. Tot drie keer 
toe moesten we extra documenten aanleve-
ren en daarna kregen we binnen een week 
bericht dat de vergunning rond was. Dat 
betekent dat we na veel opruim- en sloop-
werk weer kunnen gaan opbouwen. De be-
doeling is om in het seizoen 2017 twee of 
drie kamers en de mini-camping klaar te 
hebben  Het wordt een hele klus, maar we 
hebben er zin in. Hulptroepen voor deze 
zomer staan al klaar. Hugo is al bezig om 
met de pas gekochte tractopelle een nieuwe 
inrit van het puin dat uit het huis komt. 

 

Qu’est-ce que c’est? 
Het voorwerp van de vorige nieuwsbrief 
was een bietenmolen waarmee je voederbie-
ten vermaalt tot veevoer. Iemand merkte 
terecht op dat er nog een bak op hoort 
waar je de bieten in gooit. Het goede 
nieuws is dat we die bak ook hebben ge-
vonden. Volgende keer een nieuwe opgave. 

Gezinsuitbreiding 

Eerder dan verwacht hebben we een 
hondje. Vrienden van ons vonden haar, 
nadat ze waarschijnlijk bewust was achter-
gelaten. Vrijwel meteen beviel ze van zes 
pups. Bij hen kon ze niet blijven, maar 
om haar dan naar een asiel te brengen? 
Na enig wikken en wegen hebben wij be-
sloten om het hele stel te adopteren. Voor 
de pups zoeken we goede nieuwe baasjes. 
Eowyn, zo noemen we haar, blijft bij ons. 
 

Potager 
Hugo is afgelopen tijd druk bezig geweest 
met het aanleggen van onze potager 
(moestuin). Toen we hier kwamen was het 
nog een grasveld. Deze zomer zal er nog 
extra tijd gaan zitten in het onkruidvrij 
maken en houden van de moestuin. We 
hopen echter op een mooie oogst en het 
voordeel dat we ervaring opdoen voor vol-
gend jaar, zodat we de gasten verse groen-
ten uit eigen tuin voor kunnen zetten. 
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