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Pascal (Met 4 in Bed) over het leven in B&B Vertes Feuilles (Saint-Sauveur) [29-07-2011]

Met de zomer in het land brengt vtm voor het tweede seizoen op rij Met Vier in
Bed. Hierin brengen uitbaters van een Bed & Breakfast elkaar een bezoekje.
Pascal is de trotse eigenaar van B&B Vertes Feuilles in Saint-Sauveur. ‘Mijn
moeder was eigenares van de gebouwen. Op een gegeven moment was er het
programma ‘Les gîtes de Wallonie’, waarbij ze mensen aanspoorden om vastgoed
te renoveren. Door subsidies van het Waals gewest kwam de B&B er. Omdat mijn
moeder terminaal ziek was, kon ze echter niet alom aanwezig zijn in de Bed &
Breakfast. Toch heeft ze nog het genoegen gekend om de eerste gasten te mogen
ontvangen. Enkele maanden na de opening is ze overleden. Ik heb het vastgoed geërfd. Na haar heengaan heb ik
besloten om het verhaal van Vertes Feuilles verder te zetten.’
Kok
‘Ik genoot een koksopleiding in hotelschool Ter Duinen. Het is daarom meer dan logisch dat de liefde voor de
kookkunst in Vertes Feuilles alom aanwezig is. Al vijftien jaar lang ben ik lid van de internationale beweging
Slowfood. Onze vereniging heeft als belangrijke streefdoel om gezonde voeding over heel de wereld te promoten.
In mijn persoonlijke Bed & Breakfast streef ik er in mate van het mogelijke naar om groenten uit mijn eigen
tuintje te gebruiken ofwel ze bij de bioboer te halen. Een ander mooi voorbeeldje is dat mijn huisaperitief zelf
gemaakt is op basis van vlierbloesem. De kunst als Bed & Breakfast is om als eigenaar je op bepaalde vlakken te
onderscheiden van de rest. Mijn keuze viel resoluut op het culinaire aspect. Ik hecht enorm veel belang aan een
degelijk ontbijt ’s morgens. Tot twee jaar geleden was ik trouwens in combinatie met mijn werk hier nog altijd
actief als kok. Het was mijn toenmalige vriendin, die me het beslissende duwtje in de rug gaf om zuiver voor de
Bed & Breakfast te gaan.’
Reacties
‘Deelnemen aan een televisieprogramma zoals Met Vier in Bed was een compleet nieuwe ervaring. Het was
ontzettend intensief om een week lang met een cameraploeg op stap te gaan. De onderlinge contacten onderling
waren heel positief. Natuurlijk waren we allen compleet tegengesteld qua karakter. Daar draait tenslotte een
groot deel van het medium televisie rond. De drie andere Bed & Breakfasts waren compleet andere concepten
dan de mijne. Qua eindconclusie ging ik persoonlijk constructief maar voorzichtig te werk. Te strenge reacties op
televisie ontploffen achteraf toch in je gezicht.’
Suikerfabriek
‘Als Vlaming je weg vinden in Wallonië is niet zo evident als het lijkt. Ik woon hier nu 18 jaar. In het uiterste
begin draaide de hele economie rond de plaatselijke suikerfabriek. Toen ik hier mijn verhaal rond toerisme kwam
vertellen, werd ik als een gek bestempeld. Nu dat de suikerfabriek echter gesloten is, kunnen ze zich meer en
meer vinden in het toerismeverhaal. Naast mijn Bed & Breakfast heb ik een eigen restaurant. Het is tekenend dat
de burgemeester pas anderhalf jaar na de opening voor de allereerste keer langs kwam. Met echter jaren lang te
geloven in mijn droom en in mijn concept, heb ik hen met bloed, zweet en tranen toch overtuigd.’
Website Vertes Feuilles: www.vertes-feuilles.be
Lees meer artikels.: Met vier in bed | Win een dagje pretpark
Ads door Google Historic B&B B&B Savannah Key West B&B Taos B&B Cape May B&B
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