
vonden precies wat we zochten 
voor de bed and breakfast die we 
wilden beginnen: een groot pand 
met ruimte voor een grote buiten-
kuiken, dicht bij de zee en in een 
leuk dorpje.
Onze kinderen waren destijds vier 
en zes. We hebben ze voor ze naar 
school gingen ‘ja’, ‘nee’ en ‘mag 
ik naar het toilet?’ geleerd in het 
Frans en binnen drie weken kon-
den ze zich al prima redden.
Onze emigratie kwam precies op 
het juiste moment. We hadden het 
in Nederland altijd druk en er was 
veel stress. Nu werken we qua 
uren misschien meer, maar het 
voelt niet zo. We hebben geen mo-
ment spijt of heimwee gehad, ook 
al was onze beslissing best impul-
sief. Zoals we nu leven is niets 
minder dan een droom. Domaine 
des Agnelles is een prachtig, suc-
cesvol vakantiedomein in het zui-
den van Frankrijk met 
gastenratings van gemiddeld een 
9,5.
Het is echt geweldig dat we onze 
boterham mogen verdienen met 

leuk werk, in een geweldig huis en 
op een plek met bijna altijd prach-
tig weer. Ik denk dat dit uiteinde-
lijk voor ons hele verdere leven 
een enorme rijkdom is.”
Logeren bij Micky en haar familie? Kijk 
op desagnelles.com.

‘ In één weekend hebben we bedacht 
én besloten om te vertrekken’

“Onze emigratie was niet bepaald 
een langgekoesterde droom, want 
in één weekend is het idee ont-
staan én het besluit genomen om 
te vertrekken. We hadden het 
nooit eerder over emigreren 
gehad! We hadden allebei een 
leuke, drukke baan. Ik als regio-
manager in de kinderopvang, 
Roger had zijn eigen meubelzaak. 
Op een dag ging Roger naar een 
afscheidsreceptie van een vriend. 
De ouders van die vriend woon-
den in Zuid-Frankrijk en zij had-
den een pand te koop. Het stond 
boven op een berg en had een ge-
weldig uitzicht. Ze hadden foto’s 
bij zich en Roger vroeg of hij ze 

mocht meenemen. Thuis liet hij ze 
zien en zei: ‘Zullen we gaan?’ 
‘Oké,’ zei ik. Het voelde eigenlijk 
direct goed.
Het weekend erop zijn we in 
Frankrijk gaan kijken. Uiteindelijk 
bleek het huis toch wel erg afgele-
gen te liggen, maar het zaadje was 
wel gepland. Al snel zaten we na 
ons werk elke avond te speuren 
naar panden en om de paar weken 
gingen we in Frankrijk kijken. Na 
anderhalf jaar was het raak. We 

MICKY (46) 
WOONT MET 

HAAR MAN 
ROGER (50) EN 

HUN TWEE 
DOCHTERS COCO 
(15) EN ROXY (13) 

IN ZUID-
FRANKRIJK. 

Micky
Zuid-Frankrijk

1. dfkhsdkj hdfkj-
hg fsd

2. dkfjhaddjfh 
fsiur eri kfhas di

3. dsjfhsudyrn-
jfbsdhjbfbfhsj

4. jdfuerajbuasf-
gajsdfbjadshf

4 xx | 16 5xx | 16

a r t t e k s tv o r m g e v i n gs p r e a d n u m m e rt i t e l


