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Veel Belgen fantaseren wel over een leven in het buitenland
maar slechts weinigen jagen hun droom ook werkelijk na.
Toen An Beirens de vraag kreeg of ze in Italië wilde gaan
werken, zei ze dadelijk 'Si!' Ze vond er haar man, werd moeder en baat nu een B&B uit in Solferino.
FRANK VAN LAEKEN

Solferino

Foto Thinkstock

«Zoals Toscane,
maar met minder
toeristen»

An Beirens
• Leeftijd: 45
• Afkomstig uit: Zele
• Verhuisde naar: Solferino (Lombardije),
Italië
• Wanneer: 1999. Samen met Mauro heeft
ze een zoon van 11,Tobia.
• Job: runt een B&B vlakbij het Gardameer,
schrijft voor reisgidsen en begeleidt toeristische groepen op vraag van reisbureaus. Ze
heeft een eigen blog: www.gardaslowandmore.com. www.carpediemsolferino.it
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Nooit meer terug
«Eerst was er de liefde voor Italië, dan die
voor Mauro. Dat zat zo: achter het kantoortje
waar ik werkte - op vier kilometer van hier was een van zijn vrienden een atelier aan het
verbouwen. Via hem heb ik Mauro leren kennen. Dat was in 1999. Een extra reden om in
Italië te blijven hangen. Na zeventien jaar is
Solferino mijn thuis en voel ik me meer Italiaanse dan Vlaamse. Ik ga graag terug naar
België, omdat er mensen en dingen zijn die je
wel mist, maar ik zou er niet meer kunnen
wonen. Mijn ouders en mijn zus wonen er, ik

Elk dorp heeft hier zijn eigen
specialiteit. Slow food en slow
leven: deze streek leent er zich
perfect toe

Eenvoudig en intiem

heb er nog veel vrienden, maar vorig jaar
ben ik bijvoorbeeld maar één keer in België
geweest. Al ben ik mijn Vlaamse roots zeker
nog niet vergeten. Ik betrap mezelf er geregeld op dat ik op zoek ga naar Vlaamse elementen, bijvoorbeeld in de kunst. Liefst wil
ik het beste van beide culturen combineren:
schitterende lokale kunst, cultuur, geschiedenis, natuur, folklore en gastronomie met
een goed georganiseerde aanpak.»
«Hier leven we op ons eigen tempo. Slow
food werd een jaar of zeven geleden opgezet
in Piëmonte. Maar het is inmiddels doorge-

n
a
v
s
je
k
e
l
p
e
t
e
i
De favor
De streek is heel mooi, maar helaas minder bekend, en heeft daarom wat promotie nodig.
Als je in de Morenische heuvels rondrijdt, lijkt
het een beetje op Toscane, maar dan veel
groener en met véél minder toeristen.We noemen het soms 'la piccola Toscana in Lombardia'. Bovenop La Rocca, een 23 meter hoge
toren in Solferino, die de bijnaam 'La spia
d'Italia' ('de spion van Italië', red.) heeft gekregen, heb je een prachtig uitzicht van 360 graden op de omgeving.
Solferino zegt weinig buitenlanders iets, maar
deze plek met zijn 2.600 inwoners is heel belangrijk in de geschiedenis. In 1859 vochten de
Fransen er een bloedige strijd tegen de Oostenrijkers. De Zwitserse zakenman Henri Dunant was er op 24 juni, een snikhete dag, getuige van dat er 40.000 soldaten sneuvelden en
besliste prompt om het Rode Kruis op te rich-

drongen in heel Italië, ook hier. We proberen
zoveel mogelijk plaatselijke producten te
kopen. Elk dorp heeft zijn eigen specialiteit.
Deze streek leent zich perfect om slow te leven. Dat proberen we dan ook te doen.»

«In 2009 werkte ik voor een professioneel
verlichtingsbedrijf, maar besliste ik om een
nevenactiviteit op te starten: een bed &
breakfast. Vijf jaar geleden ben ik dit voltijds
beginnen te doen. De naam, Carpe Diem,
pluk de dag, is een beetje mijn levensfilosofie: je moet in het nú leven. Vergelijk het met
een foto maken: je moet nú klikken voor een
mooie foto. Het voelt nog altijd aan als de
juiste keuze: het zomerseizoen loopt altijd
vol. Vooral met Vlamingen en Nederlanders,
dankzij het boek 'Logeren bij Belgen'. Zo blijf
ik mijn Nederlands onderhouden (lacht).»
«Veel Belgen hebben zo'n idee 'Nu ga ik naar
het buitenland en begin ik een B&B'. Zo is het
mij niet vergaan. We kwamen hier wonen
en zagen veel mogelijkheden. De gastenka-

mers waren vroeger hooizolder en stal. Het
voordeel is dat Mauro aannemer is. Het nadeel dat ik soms op hem moet wachten omdat hij veel werk heeft (lacht). Hier zegt
men: als je getrouwd bent met een schoenmaker, zul je het langst moeten wachten om
je schoenen te laten herstellen.»
«Ik wil niet dat dit de grote luxe wordt. Bed,
ontbijt, de streek verkennen, zo zou het
moeten zijn. Mijn bedoeling is dat het eenvoudig en intiem blijft. Eenvoudig, zoals ik
zelf ben.»

An

ten. Aan het eind van Il Colle dei Cipressi,
een cipressenlaan, vind je het monument
voor het Rode Kruis, met het opschrift 'Tutti
fratelli', allemaal broeders, het motto van Dunant.

In de kerk San Pietro in Vicoli, waar tegenwoordig geen erediensten meer worden gehouden, vind je het 'ossario', een knekelhuis.
Hier werden 1.413 doodskoppen en meer dan
7.000 resten van skeletten opgestapeld. Je
mag ze niet aanraken. Officieel vielen er
40.000 doden in 1859, maar we vermoeden
dat de waarheid dichter bij de 100.000 zal liggen. Hier word ik zelf altijd stil van.
In Brescia, op veertig kilometer van hier, kun je
een reis van 3.000 jaar maken door de geschiedenis: langs restanten van het bronzen tijdperk tot moderne gebouwen van nu. De stad
is weinig bekend bij toeristen, je hebt dus alle
ruimte om heerlijk rustig te wandelen. Bezoek

de Tempio Capitolino en het Forum Romanum. Dit was de ontmoetingsplaats van de
Romeinen: hier speelde het sociale, politieke
en religieuze leven zich af. Bewonder ook de
Duomo Vecchio (11de eeuw) en Duomo Nuovo (18de eeuw), twee domkerken
broederlijk naast elkaar.
Ook Verona bevindt zich op zo'n
veertig kilometer. Bekend van het
balkon van Romeo en Julia, maar het
hele oude stadscentrum is prachtig.
In een andere richting op ongeveer
evenveel afstand ligt Mantova, culturele hoofdstad van Italië in 2016. In
het Palazzo Ducale hangen schilderijen van Rubens en wandtapijten van
Vlaamse wevers. Er is zelfs een Via Rubens. We zitten hier ook op amper
twaalf kilometer van het Gardameer,
je kan dus heel veel combineren.

Foto Kos

oen ik vijf was namen mijn ouders
mij voor het eerst van het OostVlaamse Zele mee naar Venetië. Daar
is alles begonnen. Mamma, spaghetti, ciao: ik had meteen de kriebels te
pakken. In het middelbaar volgde ik
al avondlessen Italiaans, omdat het
mijn droom was ooit hier te komen
wonen. Daarna studeerde ik voor vertaalster
en koos ik voor Frans en, uiteraard, Italiaans.
Later ging ik werken voor bedrijven die een
band hadden met Italië.»
«Op de vraag van een chemiebedrijf in Mechelen of ik ook in Italië wilde komen werken, was het antwoord simpel en snel gegeven: 'Si!' Ik woonde op dat moment alleen en
mijn ouders wisten van niets. Het was een
enorme verrassing voor hen. Ze wisten van
mijn passie af, maar niet dat het zó erg was.»

