NIEUWSLETTER – APRIL 2022 LE CŒUR DU CHEMIN
Jawel ! Ik word de nieuwe eigenaar van de Accueil Pelerins “un Pas a la Fois” ! Twee
weken geleden was ik niet eens op de hoogte van het bestaan ervan en aanstaande
maandag gaan we naar Frankrijk om de aankoopdocumenten te ondertekenen. Goede
dingen komen snel.
De afgelopen maanden heb ik meer tijd besteed aan de stichting Le Chemin du Coeur dan
aan het actief zoeken naar gebouwen. Ik vond het werk voor de stichting meer voldoening
geven omdat we enkele nieuwe projecten konden steunen die echt in de geest van de
Pelgrimage waren ontwikkeld. Ik was van plan om de week voor Pasen van Rocroi naar
Vezelay lopen, om al wandelend op zoek te gaan naar mogelijke gebouwen. Dat bleek niet
eens nodig te zijn.
Terwijl ik met Corona op bed lag, werd
ik gewaarschuwd dat er een gite te
koop stond. Het is gelegen in Premery,
derde halte na Vezelay op de route naar
Nevers. Zodra ik weer kon reizen,
bezocht ik het en twee dagen later
hadden we een overeenkomst.
Un pas a la Fois is een kleine boerderij
uit 1850, die de afgelopen 6 jaar is
gerenoveerd en gerund door Chantal en
Denis. Ze hebben geweldig werk

De rode vlag is de lokatie van un Pas a la Fois

geleverd bij het renoveren van het
pelgrimsgedeelte dat nu 3 kamers en 11 bedden heeft. Het hele pand is technisch in

perfecte staat, maar met de 4.000 m2 grond heb ik nog genoeg ruimte om aan te sleutelen.
Je kunt foto's van de gite op hun website zien
Het is nu echt en plotseling duiken er allerlei nieuwe vragen op: Hoe ga ik om met
afwezigheid in Frankrijk? Hoeveel gasten kan ik aan? Is de oven groot genoeg om voor 10
personen te koken? Waar koop ik echte Franse wijn in grotere hoeveelheden; Etc etc.
De vorige keer noemde ik Broeder Fons al “als het zo moet, dan moet het maar”. De
Accueil Pellerin is mijn toekomst en dat moet ook zo zijn. Ik hoop jullie er allemaal deel van
te laten zijn, hetzij als gasten, vrijwilligers of alleen supporters en zo tot die tijd,
Ultreia
Rudolf Reichert
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