
Lafayette  

Afspraak is afspraak?! 
Soms valt het mee en soms valt het tegen. 
We hadden gedacht dat we midden okto-
ber ook midden in het grondwerk zouden 
zitten, maar dat is helaas niet het geval. Na 
geregeld langsgaan en bellen, heeft mijn-
heer Rougier ons beloofd dat zijn team op  
8 november gaat ‘aanvallen’ op het werk 
(attaquer les travaux). Daarentegen hadden 
we een soort van meevaller met de aanleg 
van de nieuwe wateraansluiting. Die is no-
dig om genoeg waterdruk te hebben in de 
kamers, zodat je niet onder een zielig dou-
chestraaltje staat wanneer de buren een 
kraan opendraaien. Ruim een maand voor-
dat we überhaupt een telefoontje hadden 
verwacht over de planning van deze werk-
zaamheden, stonden twee werknemers van 
het waterleidingbedrijf al op de stoep. 

Zonder afspraak dus. Ze hadden geluk dat 
er iemand thuis was. “Oja”, zeiden ze, “als 
we straks klaar zijn, dan heb je geen water 
meer.” Dat was dus niet de afspraak. Cari-
anne had daarover juist al een aantal keren 
gebeld. Na overleg met hun baas is het 
werk keurig gedaan en bleef ook onze aan-
sluiting op het water intact. Soms denken 
we toch: “Rare jongens, die Fransen”. 

Proef ecologisch bouwen 

Afgelopen periode is de ‘oud-ijzer-schuur’ 
getransformeerd tot een werkplaats. Zo 
ligt al het gereedschap dat we ondertussen 
hebben verzameld bij elkaar en is het 
(hopelijk) ook makkelijk te vinden. Hugo 
heeft voor de nieuwe voorkant van deze 
schuur als proef hennepblokken gebruikt. 
Daar werd hij vrolijk van! Inmiddels zijn 
de blokken voor het bouwen van de nieu-
we binnenmuren besteld. 
 

Qu’est-ce que c’est? 
Dit voorwerp had-
den we weer tevoor-
schijn gehaald om 
het te gaan gebrui-
ken als een soort 
rek om plantjes aan 
te hangen. Hout-
worm was ons voor! 
Wie weet waar het 
eigenlijk voor be-
doeld is? 
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