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Tien verschillende levens in één leven leven, dat zou onze 
ambitie zijn, als zoiets mogelijk was. Evengoed, we doen ons 
best. Sinds december 2021 wonen wij, mijn vrouw Marie-
Anne en ik, een groot deel van het jaar in Zuid-Frankrijk. In 
een heus Chateau, met drie natuurhuisjes. Het roer om. 

Hoogzomer verhuren wij die huisjes aan toeristen, want die 
verhalen in het programma Ik Vertrek, die kloppen. Het 
onderhouden van zo’n prachtige locatie vraagt veel energie, 
ausdauer en creativiteit. Evenwel, de zonzijde van zo’n actie 
is zó waar, we hebben een droom waargemaakt. En die 
droom is, gasten een onvergetelijke ervaring bieden.  

We gunnen iedereen de mogelijkheid om uit je routines te 
stappen, jezelf  opnieuw uit te vinden en een ander beter te 
leren kennen. En dat door het aanbieden van 
herstelvakanties in Chateau Mondou. Voor hulpverleners en 
mensen met ervaringskennis. 

Rokus Loopik/Harry Gras 
Chemin de Mondou  
Villeneuve sur Lot  
www.chateau-mondou.com  

http://www.chateau-mondou.com


ZO DOE JE DAT 
 

D ie vakanties, die duren 7 dagen. Uitgaande van 7 dagen, 
tellen we 5 vakantiedagen en twee reisdagen. Chateau 
Mondou ligt op 40 kilometer van Bergerac Airport. 
Inchecken voor een vlucht doe je op Rotterdam Airport 

en na een uur en vijftien minuten sta je letterlijk midden in het 
Franse platteland. Dat komt ook omdat dat vliegveld maar 
één landingsbaan heeft. Op beide airports heb je niet te 
maken met lange wachtrijen. Sterker, na de landing sta je 
binnen 15 minuten met je koffer in de hand voor de 
aankomsthal. Een gehuurde auto brengt je in 40 minuten 
naar Chateau Mondou. Die reis is dus alles behalve 
vermoeiend. Het is jammer genoeg nog steeds een stuk 
duurder, maar veel milieubewuster: de trein naar Bordeaux 
en vervolgens naar Agen. Dat kun je in een dag doen. Om 08 
uur uit Amsterdam vertrekken en om 17 uur in Agen 
aankomen. Ook die plaats is 40km van Villeneuve sur Lot.  

Op Chateau Mondou is er slaapgelegenheid voor 20 
mensen. Bij deelname van 10 mensen heeft iedereen een 
eigen slaapkamer in één van de drie comfortabele 
natuurhuizen. Elk huis beschikt over een keuken, een 
badkamer en een toilet. Dus, als je tijdens de herstelvakantie 
de behoefte voelt om even op jezelf te zijn, dan is dat geen 
enkel probleem. Chateau Mondou ligt op een heuvel 
middenin een vallei, met 360 graden rondom uitzicht op de 
prachtige velden. Er is een zwembad van 11 bij 5 meter en 
overal op de 2 hectare land rondom het kasteel zijn er 
plekken waar je van de stilte, de zonsopgang, de 
zonsondergang en het uitzicht kunt genieten. Er is een grote 
binnenplaats waar we samen ontbijten, lunchen en dineren.  

                                                             



Na de schemering steken we het hout in de Torsten aan, 
een robuuste en grote houtkachel op de ruime binnenplaats. 
Alles om je zintuigen open te zetten. 

Zoals je wellicht al weet organiseren Harry Gras en ik 
sinds 2011 Learning Experiences naar verschillende landen in 
de wereld, in samengestelde groepen. Voor Peers, 
Professionals and Policy Makers. Dat zijn vooral studiereizen. 
Ook met dit aanbod willen we het mogelijk maken om het 
prettige met het leerzame te verenigen. Herstelvakanties.  

De nadruk in deze vakantieweek ligt op het samenzijn met 
anderen die zo’n week net zo hard nodig hebben als jij. Veel 
hulpverleners en peers zijn nog nooit met elkaar op reis 
geweest. Wij bieden de mogelijkheid om elkaar op een 
andere manier beter te leren kennen. 

 Een vroege duik in het frisse zwembad staat garant voor 
een boost in jouw algeheel welbevinden en fysieke conditie. 
We maken wandelingen, doen yoga, bezoeken pittoreske 
dorpjes, kleurrijke markten, gekke brocantes, genieten van 
een uren durende massage, kopen en bereiden al onze 
maaltijden zelf en we streven naar betekenisvolle en herstel-
bevorderende gesprekken. Dat laatste doen we door 
inspirerende dialoog-sessie’s te organiseren waarin er 
voldoende ruimte is om te bespreken wat jij nodig hebt voor 
jouw herstel. En hoe je dat samen kunt bereiken.   

Na die week kun je er weer jaren tegen. Je verwerft een 
andere relatie met jouw cliënt en andersom, jouw 
hulpverlener. Je voelt je energieker, creatiever en meer 
geëquipeerd om samen aan het (herstel)werk te gaan. We 
brengen je terug naar wie jullie waren voordat de DSM-V een 
bepalende rol in jullie leven kreeg. Voor minder doen Harry 
en ik het niet. Wij hebben er alvast erg veel zin in. 



WIJ BIEDEN JE EEN COMFORTABEL 
HUIS EN HEEL VEEL REDENEN OM NAAR 
BUITEN TE GAAN 

 

De herstelvakanties worden aangeboden in het laagseizoen. 
D.w.z. in de maanden maart, april, mei, september en oktober. 
Bedenk, Chateau Mondou staat in Zuid-Frankrijk, in die 
maanden is de temperatuur daar heel aangenaam.  

Voor interesse en een prijsopgave m.b.t. deze vakanties:  
                                                                                       
Stuur een email naar rokus@icloud.com  of 
harry.gras@icloud.com   

Or give us a ring op 0681420615 of 0683657255 

Informatie over- en foto’s van Chateau Mondou kun je vinden 
op de volgende website: 

www.chateau-mondou.com  
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