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Al volgde ieder een ander pad alvorens neer te strijken in dit gehucht in de Combrailles, allen 
herkennen zich in de wens om een rustiger leven te leiden.  
 

"Lafayette", een klein gehucht dat onderdeel uitmaakt van Espinasse 
(Puy-de-Dôme) in de Combrailles heeft een bijzonderheid: de 22 
inwoners vertegenwoordigen tien verschillende nationaliteiten. 
 
Marie-Christine en Danielle hebben "Lafayette" altijd gekend, klein gehucht behorend 
bij Espinasse in de puydômoise Combrailles. "In onze kindertijd waren er slechts vijf 
huizen", herinneren ze zich. Vandaag de dag vertoont het dorp een ander gezicht. De 
bevolking neemt regelmatig toe. En deze bevolkingsgroei is altijd in de richting van een 
groter kosmopolitisme. Onder de 22 inwoners zijn tien nationaliteiten 
vertegenwoordigd, van Thailand tot Nederland en via Zwitserland, Polen, Engeland ... 
Hoe komt het dat dit gehucht in de Combrailles in de loop der jaren zo'n internationale 
plek is geworden? Hier zijn enkele verklaringen. 



De nabijheid van een boeddhistische tempel 
De nabijheid van de boeddhistische tempel "Le Bost" (in de naburige plaats Biollet) staat 
niet los van deze situatie. Dit is in ieder geval de reden voor Anton, een Duitser, om in 
2002 deze streek van Frankrijk te ontdekken. "Op deze plek heb ik het langst in mijn 
leven gewoont ", glimlacht hij. Dit is ook hoe twee andere paren op Lafayette terecht 
kwamen: Richard en zijn vrouw, die Zwitsers is; Yves en Noÿ, een Thaise. 
 

De persoonlijke geschiedenis van de autochtonen 
Maar de twee "autochtonen", Marie-Christine en Danielle, zijn ook deels 
verantwoordelijk voor de verbazingwekkende plaatselijke diversiteit. Yves, de echtgenoot 
van de eerste, noemt zichzelf "de Polak": zijn Poolse moeder was in de jaren 1930 naar 
het bekken van Saint-Eloy-les-Mines geëmigreerd om daar te werken. De echtgenoot van 
de tweede is Martinikaans: een militair die nu met pensioen is, met wie ze heeft rond 
gereisd gedurende heel zijn carrière. 
 

 

 

Van liefde op het eerste gezicht tot de midlife crisis 

Het verhaal ligt iets anders voor Martin en Lesley, een Engels echtpaar. Samen hebben 
zij tijdens vakanties de Auvergne ontdekt. "Onze eerste vakantie zonder onze kinderen 
hebben we hier doorgebracht en we waren op slag verliefd", zegt Lesley. Carianne en 
Hugo verlieten hun geboorteland Nederland om "het roer om te gooien". Het leven dat 
ze leidden was erg stressvol. Op "Lafayette" konden ze rustiger aan gaan doen. "Volgens 



onze dochter is dit onze midlife crisis”, lacht Carianne. Ze zijn zelfs bezig met het 
renoveren van een langgevelboerderij om er een bed and breakfast van te maken. 
 

De keuze voor een rustig leven 
De gelaatstrekken van Rithiya doen denken aan Cambodja, zijn land van herkomst. Met 
zijn vrouw Eliza en hun zoon Hugo zijn zij de laatsten die zich hier hebben gevestigd. En 
elke dag feliciteren ze zichzelf met het feit dat ze hun banen in de restaurantindustrie in 
Aix-en-Provence hebben opgezegd, om een andere levensstijl te volgen. Ieder heeft een 
andere achtergrond, maar op één punt vinden ze elkaar allemaal: de keuze van een leven 
in een oase van rust. Integratie is des te eenvoudiger omdat bijna iedereen weet wat dat 
woord betekent. "Iedereen wordt geaccepteerd zoals hij is", zegt Rithiya. Om daar aan 
toe te voegen: "Iedereen houdt van de apéro (borreltijd)." 
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