
Lafayette  

Seizoen 2022 
Voor ons was het in alle opzichten een war-
me zomer en dan doelen we niet alleen op 
het weer. Afgelopen voorjaar gaven vrien-
den ons de tip om onze mini-loft aan te 
melden op een Franse boekingswebsite. 
Daarop kwam vanaf juni een stroom boe-
kingen binnen en inmiddels staan hier ook 
een aantal recensies te lezen. We zouden 
liegen als we zeggen dat we daar niet trots 
op zijn. Naast deze Franse toeristen die ons 
prachtige plekje ontdekten, waren er ook 
weer terugkomers en nieuwkomers uit onze 
nieuwsbrieflezersgroep. Zo kwam er een 
ouo 
 
 
 
 
 
 
Warm weerzien (met koud biertje) en later …       de vlam in de pijp! 
 

oud-collega van Hugo voor het eerst en is 
er een andere oud-collega die hier inmid-
dels standaard verblijft op weg naar Spanje. 
Het ontbijt serveerden we nog steeds in 
een mand, zodat men het buiten voor de 
kamer of mini-loft kon opeten onder het 
genot van het prachtige uitzicht.  

 

We kookten en barbecueden voor onze 
gasten en het was een leuke verrassing 
toen gasten voor ons gingen koken!  
 
 
 
 
 
 
 

Yassa: Senegalees gerecht    Hugo’s all-time favoriete bezigheid 
 

Met al het mooie weer konden we nage-
noeg elke avond buiten eten en daarna 
lekker nagenieten bij een vuurtje. Er wer-
den mooie gesprekken gevoerd, waarbij 
we veel gelachen hebben, maar waar we 
ook hebben gedeeld in het verdriet van 
gasten die slecht nieuws kregen van het 
thuisfront. Het is altijd een intensieve pe-
riode, maar zo de moeite waard. Hartver-
warmend zijn dan ook de verhalen in ons 
gastenboek. Kortom: we willen er weer 
tegenaan gaan met onze verbouwing, we-
tende dat we op de goede weg zitten. 
 

Betoverend Auvergne 
Dit is de titel van een reisgids over 
(uiteraard) dé Auvergne. Deze ligt klaar 
voor onze gasten als wegwijzer voor het 
vele moois in dit gebied. Een goede vrien-
din van ons is de auteur en toen ze van de 
uitgeverij opdracht 
kreeg om voor een her-
druk de door haar ge-
wenste aanpassingen 
door te voeren, heeft 
ze Longère Lafayette 
op laten nemen als   
overnachtingstip! 
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https://www.gites.fr/gites_mini-loft-lafayette_espinasse_75772_nl.htm

