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DOOR THOMAS DUBOIS

Filip Cappelle (39), Valerie Sar-
telet (36) en zoon Cédric (10)

wonen nu nog in de Ketsersstraat
in Oekene. Vanaf 3 januari ver-
ruilt het gezin het pittoreske Oeke-
ne voor het zonnige Riogordo, op
zo’n 30 minuutjes rijden van Ma-
laga. Een droom die uitkomt voor
beide onderwijzers.
„Het idee is langzaam maar zeker
gerijpt”, begint Valerie. „Als we
op reis gaan, dan trekken we
meestal naar de zon. We zijn al in
Spanje, Portugal, Turkije, Tune-
sië, Kreta, enz. geweest. Dat was
telkens heel geestig. Zo plezant
zelfs dat je luidop de opmerking
begint te maken dat het leuk zou
zijn om dit elke dag te hebben. Je
hoort immers vaak dat mensen op
hun oude dag naar de zon trek-
ken.”

Realistisch beeld
„Waarom zouden we echter wach-

ten tot het zover is. Waarom nu
niet ?”, pikt haar man, Filip Cap-
pelle in. „Van dan af aan is het al-
lemaal heel snel gegaan. Zonder
iemand van onze plannen te ver-
tellen trokken we in februari van
dit jaar een eerste keer naar Portu-
gal. Het leek ons een leuke plaats
om naartoe te gaan, veel zon was
de voorwaarde. We spraken er
vrijblijvend met enkele makelaars
en verbleven er bij mensen die een
b&b uitbaatten. Heel vriendelijke
mensen die ons steunden en waar
we zelf inspiratie bij vonden. Ze
gaven ons een realistisch beeld
van wat het runnen van zo’n zaak
inhoudt.” Filip en Valerie hebben
al twee keer gebouwd en wilden

nu hetzelfde doen in het zuiden.
„Een ruïne ombouwen of meteen
een nieuw gebouw zetten.” Plan-
nen die vrij snel in de koelkast ge-
stoken mochten worden. „Het zou
te lang duren. Twee tot drie jaar
en zolang hebben we niet. Voor
onze zoon, Cédric, is dit het per-
fecte moment om te verhuizen.
Over enkele jaren is hij misschien
heel wat meer gehecht aan zijn
vrienden en zit hij volop in zijn
puberteit.” 
In de paasvakantie trok het koppel
zonder Cédric nog eens naar Por-
tugal. „Dat verliep een stuk min-
der vlot, maar dat was te danken
aan de aswolk die ons daar een
tijd langer hield. Daardoor misten

we de eerste dagen na de vakantie
op school. Vervelend omdat nie-
mand eigenlijk wist dat we weg
waren.” 

Verliefd
De contacten in Portugal waren
goed, toch bleven ze verder zoe-
ken op het internet. Tot Filip en
Valerie op een dag in contact kwa-
men met een makelaar in Spanje.
„Begin juli zijn we dan een eerste
keer naar daar getrokken. We za-
gen er elf huizen maar bij slechts
een van hen waren we meteen ver-
liefd. De beslissing om het pand te
kopen was snel genomen. Een
week nadat we ons eigen huis te
koop hadden gezet was het ver-

kocht, hetzelfde geldt voor ons ap-
partement aan de kust”, klinkt het
bij Valerie. „Voor hetzelfde geld
raakten die niet verkocht, maar het
feit dat het zo snel ging is een te-
ken dat we de juiste stap gezet
hadden.” 
„We zijn daarna nog verschillende
keren terug geweest om de nodige
zaken te regelen. In de herfstva-
kantie werd alles geschreven. On-
ze ouders hebben we in de zomer-
vakantie van onze plannen op de
hoogte gebracht. Het viel hen na-
tuurlijk op dat we zoveel weg wa-
ren, al geloofden ze het eerst niet.
Hier in België hadden we met een
huis en allebei een job in het on-
derwijs zekerheid. In Spanje niet.”

Gezin laat alles voor wat het is en trekt

„Verhuizen naar de zon is
Q OEKENE – De
maand december is er
een van afscheid ne-
men voor het gezin
van Filip Cappelle, Va-
lerie Sartelet en de
kleine Cédric. Op 3 ja-
nuari laten ze België
voor wat het is en
emigreren ze naar
Spanje waar het gezin
een bed & breakfast
zal uitbaten. „Voor
ons is het een droom
die uitkomt”, klinkt
het bij het koppel.
„Waarom wachten tot
we gepensioneerd zijn
om dit te doen, als
het nu al kan.” 

Juffrouw Valerie werd vorige week samen met Filip uitgewuifd. Het koppel laat een job met zekerheid varen voor hun Spaanse droom. (Foto SB) 

REPORTAGE PLUS



In het begin van het schooljaar
werd dan ouderschapsonderbre-
king genomen. „Je bent voortdu-
rend bezig met plannen en we
volgden beide een intensieve cur-
sus Spaans aan de universiteit van
Gent waardoor de combinatie met
school niet meer te doen was.”
Valerie gaf catechese in de Stede-
lijke Basisschool 1. Daar werd ze
vorige donderdag uitgewuifd. „De
kinderen hadden zich in de kleu-
ren van Spanje verkleed en colle-
ga’s voerden een toneeltje op. Het
was best emotioneel. De kinderen
hadden ook heel wat vragen en
hingen voortdurend rond mij.
Sommige waren zelfs aan het we-
nen. Mijn collega’s waren alvast
positief en sterk geïnteresseerd. Ze
hebben er 100 procent vertrouwen
in dat alles goed komt. Er zijn zelf
al plannen om met een hele hoop
af te komen volgend jaar”, lacht
Valerie.

Interesse
Filip geeft mechanica in het Vrij
Technisch Instituut en is er titula-
ris in het derde. „De school is gro-
ter, dus zijn we niet zo close. Al
wordt er met de collega’s van me-
chanica wel eens over gepraat.
Velen van hen zijn toch wel geïn-
teresseerd. Beide hebben we voor
de collega’s een drink gegeven”,
voegt Filip eraan toe. 
Het koppel verwacht niet meteen
veel te missen van België. „Zeker
niets op materialistisch vlak. Het
eten is daar volledig anders, mis-
schien dat we de echte Belgische
frietjes wel zullen missen. En na-
tuurlijk de vrienden, familie en
kennissen. Het contact met de
mensen. Dat vooral. Of een stevi-
ge winterwandeling aan het
strand, daar konden we ook van
genieten”, besluit het koppel.

q De vorderingen van het gezin
zijn terug te vinden op hun websi-
te, via een nieuwsbrief word je van
alles op de hoogte gebracht :
http://www.hacienda-riogordo.
com/.
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Z A T E R D A G  4  E N  Z O N D A G  5  D E C E M B E R
van 9u tot 18u in Expo Schiervelde - Diksmuidsesteenweg 400 - 8800 Roeselare
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Ook voor de tienjarige Cédric is het een
hele stap. Hij laat zijn schoolkameraad-

jes achter en herbegint in Spanje. „In het be-
gin zag hij de verhuizing niet zo zitten, maar
toen hij onze nieuwe woning met ruim
zwembad zag, was hij ook meteen verkocht.
We zijn met een bang hartje op bezoek ge-
weest in de plaatselijke dorpsschool. Het
liefst hadden we hem daar les laten volgen,
dat leek ons beter om te integreren.” Aange-
komen in de school bleek dat een aangename
verrassing. „Hoewel de mentaliteit in het
dorpje die van 50 jaar geleden is, was de
school voorzien van alle snufjes. Er is een
digitaal bord net zoals in zijn vorige school,
SBS 1, en iedere klas heeft meerdere lap-
tops.”

Lieve juffrouw
„Ik heb al kennis kunnen maken met mijn
nieuwe klas. Ik heb mezelf voorgesteld”,
vertelt Cédric. „Het is een hele lieve juf-
frouw. Ze gaf me direct drie zoenen, dat zijn
we wel niet gewend hier in België. Ik ben
bezig met Spaans te leren. Zodanig dat ik me
ook goed kan aanpassen, al kan ik natuurlijk
nog niet alles.” Hetzelfde geldt overigens
voor Filip en Valerie. 

De bed & breakfast die het koppel er zal
openen zal vijf kamers tellen. „We hopen in
april open te kunnen gaan. We moeten nog
enkele verbouwingen doen. Er is een ruim
zwembad en we hebben wat privéruimte.
Dat leek ons wel belangrijk. We deden de af-
gelopen maanden vijf verschillende b&b’s
en staken daar heel wat van op.”
Het gezin beschikt er over 24.000 vierkante
meter grond. „Goed voorzien van alles. Er is
overal vloerverwarming, zonnepanelen,
overal zal er airco komen en van nature uit
zijn er 300 dagen per jaar gevuld met zon.
Op termijn willen we eventueel uitbreiden
naar zeven kamers. Maar dat is het maxi-

mum, het moet gezellig en doenbaar blijven.
Het mag geen hotel worden.”

Afwachtend
Filip en Valerie waren vooral afwachtend
naar de reacties van de lokale bewoners.
„Wij zijn eigenlijk de vreemdelingen daar.
De mensen zijn er heel trots op hun dorp. De
eerste reacties zijn er van gastvrijheid en dat
doet ons enkel nog mee zin krijgen. Het mag
al zover zijn.” Is dit een definitief afscheid
van België? „Dat is de bedoeling ja, al weet
je nooit wat er gebeurt. We zullen wel nog
regelmatig op vakantie komen naar België.
Daar kijk ik nu al naar uit.” (TD) 

Gezin kijkt reikhalzend uit naar de verhuizing begin januari 

„Bewoners trots op hun dorp” 
Q OEKENE – Het gezin komt
in Spanje in een heel andere
wereld terecht. Riogordo is
een dorpje van een 3.000-tal
inwoners in de streek van
Axarquía. Vooral het onder-
wijs voor zoon Cédric baarde
het gezin zorgen. „SBS 1 was
immers voorzien van alle
nieuwste technieken, hoe
zou die overgang zijn ?”

Het gezin tijdens een van de vele voorbereidende bezoeken. Genietend van de zon. (GF) 
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