
Verhuizen naar Frankrijk… hoe was het voor de kinderen? 

De 3 kinderen van Pieter waren al enigszins op hun pootjes maar de 4 kinderen van 
Savine zijn mee verhuisd naar Frankrijk. De jongste dochter van Pieter heeft nog een paar 
maanden in Frankrijk gewoond, net als oudste zoon, af en toe. 

Aktueel vliegen de kinderen uit en leiden hun eigen leven. Een aantal zouden St. 
Christophe graag willen voortzetten. Ze komen allemaal met heel veel plezier terug. 


De Priesters gingen nadat ze het klooster hadden gekocht bijna elk weekend en alle 
vakanties naar St. Christophe om te klussen.

Elke keer dat ze terug moesten naar Nederland, wilden de ouders maar ook de kinderen 
eigenlijk blijven. Raar hoe dat is gegaan.

Op gegeven moment hadden ze een plan (de ouders in een serieuzere vorm): als de 
oudste kinderen klaar zijn met de middelbare school en de jongste naar de middelbare 
school zouden gaan, zouden ze naar Frankrijk gaan verhuizen.


Savine (Orthopedagoog en Vrije School lerares) had haar eigen schooltje opgezet, 
gebaseerd op de vrije school, met één klas. Met het schooluitje gingen ze gewoon naar 
St. Christophe en schoolsport was paardrijden.  De inspecteur vond het fantastisch en 
keurde de school helemaal goed maar vroeg ook aan Savine of ze dit wel ging redden in 
haar eentje.

1 jaar later is Savine heel ziek geworden en moest stoppen met die klas. Het idee deze 
school op te geven en de kinderen “in de steek” te laten was verschrikkelijk voor haar 
maar alle kinderen hebben gelukkig een nieuwe fijne plek gevonden. Toen was de 
mogelijkheid open om te gaan verhuizen naar St. Christophe. 


Het boek “op blote voeten door Australië” gaf Savine inspiratie om het gewoon te doen! 
Niet meer te wachten op school etc maar gewoon te gaan.

Het was als een bominslag op dit moment. 


Natuurlijk zou het keihard werken zijn en voor de kinderen een nieuwe school, een nieuwe 
taal etc. ..  Maar als je dit aan je kinderen kunt geven dan doet het er niet toe dat ze een 
nieuwe taal moeten leren, nieuwe vriendjes moeten maken etc.


Het idee was dat Pieter zijn trainings- en coachingsactiviteiten in St. Christophe zou 
voortzetten en Savine kinderen met problemen zou begeleiden.


In 2006 hebben ze hun huis in Nederland te koop gezet, maar met de toenmalige 
huizenmarkt-crisis werd het huis werd niet verkocht. Savine en Pieter besloten om het 
huis te verhuren en de verhuur liep goed. 


Pieter heeft nog 2 jaar lang in Nederland zijn werk gedaan en kwam in de weekenden. 
Savine verzorgde de paarden, bracht de kinderen naar school, was aan het opruimen, 
klussen etc. 


Dit waren 2 erg moeilijke jaren, maar ze hebben ook ontzetten veel lol gehad. Omdat de 
kinderen de taal niet konden spreken was school soms een groot avontuur…


De renovatie schoot op door alle kleine stapjes, maar gescheiden zijn van Pieter was heel 
erg.




De avond voordat Pieter 2008 eindelijk ook op St. Chistophe zou komen wonen en 
blijven, was de 

elektriciteit uitgevallen. Het was ijskoud, de paarden hadden geen water. Dan heb je echt 
niks….

Ze konden niet bellen en zetten de volgende ochtend koffie op een vuurtje, de kinderen 
bleven thuis. Later gingen ze heel hard aan de slag om warm te worden en ook omdat het 
nodig was.…Kinderen leren zo ook dat warmte en water geen vanzelfsprekendheid is.


Ze spraken binnen 1 jaar vloeiend frans, woonden wel ver van school en konden daarom 
weinig spelen met vriendjes en vriendinnetjes.


De Priesters hebben de kinderen nooit horen klagen, dat ze niet naar de disco konden. Bij 
een feestje bleef iedereen slapen of de kinderen werden door een bus of een ouder naar 
huis gebracht omdat alle kinderen in de buurt zo ver weg van school woonden. 


Ondanks dat de kinderen altijd mee moesten helpen met de paarden of mee klussen of 
mee werken, hadden ze een fijne jeugd. Ze hebben daarbij ook geleerd dat “tegenslagen, 
mogelijkheden zijn om oplossingen te verzinnen”. 


Het was wel een andere jeugd dan veel andere kinderen hadden. Later hebben alle 4 
kinderen gezegd dat ze dankbaar zijn dat ze daar mochten opgroeien en zo een jeugd 
hebben gehad. 


