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VAN BELGISCHE DROOM TOT PORTUGESE B&B

DE MIX TUSSEN TRADITIE EN DESIGN
Andy Didden en Danny Puype lieten hun drukke Belgische
leven achter om een bed & breakfast uit te baten onder
de Portugese zon. Casa Azimute heeft haar naam niet
gestolen. Dit ‘punt aan de horizon’ verbindt een strak,
modern gebouw met 28 hectare ongerepte natuur,
’s nachts verlicht door haar bekende sterrenhemel.
Maar achter deze droombrochure en de glimlach van het
Belgische koppel schuilt ook hard werk.
Modern en strak, maar toch traditioneel vanwege de het grijs van de rotsen en het typische Portugese wit.
TEKST: MAREN MOREAU

van het seizoen wel stikkapot. In de winter hebben we gelukkig enkele
rustige maanden. We hebben ons dit jaar voorgenomen om ook enkele dagen te sluiten zodat we zelf de tijd hebben om van Portugal te
genieten.

V

Hoe zit het eigenlijk met jullie Portugees?

eel mensen denken dat een b&b uitbaten een luxeleven is”,
vertelt Andy via Skype. “En pas op, we zitten hier niet
slecht. Maar wanneer anderen genieten, ben jij aan het
werken.”

Danny spreekt de taal beter dan ik. Ik moet vaak nog nadenken in het
Portugees maar praten gaat over het algemeen vlot. Ook de gesprekken met onze aannemer en architect verliepen allemaal in het Portugees. We hadden gelukkig een goede basis door de lessen die we drie
jaar lang in België volgden. Voor ons was het belangrijk om de taal te
leren omdat we veel Portugese klanten hebben en omdat we hier echt
willen integreren. Het toerisme staat hier ook nog in zijn kinderschoenen. In restaurants kunnen ze je wel bedienen in het Engels maar voor
een echt gesprek moet je Portugees kennen.

Jullie hebben een unieke b&b die zowel natuur en design als verleden en toekomst
samen brengt. Hoe vonden jullie een balans tussen die contrasten?

Eigenlijk is dat heel natuurlijk gegaan. Toen we Alentejo (zuidcentrale regio in Portugal) bezochten, vielen we meteen voor het
authentieke en ongerepte karakter van de streek. Vooral het
charmante stadje Estremoz kon ons meteen bekoren. We vonden
er een stuk grond dat veel te groot was maar dat alles had wat we
wensten: een mooi uitzicht, dichtbij de autostrade en niet te ver
van Lissabon. We lieten ons dus niet tegenhouden door die 28
hectare. We kwamen in contact met een architect uit de streek
die meteen aanvoelde wat we voor ogen hadden. We houden
allebei van moderne gebouwen en wilden een bed & breakfast die
anders is dan anderen. Maar tegelijkertijd wilden we de lokale
ambachten en het landschap respecteren. We zijn heel blij met
onze b&b, die traditie en toekomst verbindt. Het huis is opgetrokken uit beton en strakke elementen maar we hebben ook de
kenmerkende tegels en tapijten van hier, het grijs van de rotsen
en het typische Portugese wit. Wanneer je uit de ramen van ons
modern gebouw kijkt, zie je enkele meter verder een herder die
zijn schapen hoedt. Dat vind ik fantastisch, die contrasten hier.

Ik zag dat jullie ook een piano in jullie b&b hebben staan. Welke soundtrack past er voor
jullie bij het landschap?

Genieten
in het mooie Alentejo
.....................................................................................................................................
Wat zou je mij aanraden als dagactiviteit als ik te gast was in jullie b&b?
“Ik zou sowieso aanraden om eerst een dagje te genieten van de rust.
Want net dat is een van de grote troeven van Alentejo, en van Casa
Azimute. Daarnaast is het mogelijk om een ballonvaart te maken. We
hebben een samenwerking met een ballonvaarder, die toevallig ook als
Belg hier terecht gekomen is. Je vertrekt ’s morgens bij zonsopgang om
het mooie landschap rond Estremoz vanuit de lucht te zien. Ook op
cultureel vlak heeft de streek heel wat te bieden met steden als Évora en
Elvas die tot het werelderfgoed behoren. Veel mensen komen voor deze
steden naar hier, al vind ik de ruimte en de rust rond onze b&b misschien
nog aantrekkelijker.”

Danny is de pianist van ons twee. Hij volgde pianolessen in België en is
er hier ook recent mee gestart. Hij vertelt dat bij de omgeving en het
huis moderne, klankrijke muziek past. Bartók klinkt hier fantastisch. De
muziek van deze Hongaarse componist speelt hij hier zelf heel graag.

Hoe beleven jullie dit avontuur eigenlijk als koppel? Want plots ben je helemaal op elkaar
aangewezen, zowel in werk- als privéleven.

Dat is een avontuur, zoals je het terecht noemt. In België was Danny
zelfstandige en ik werkte als verpleegkundige dus we hadden allebei
een heel drukke job met wisselende uren. Doorheen de week zagen we
elkaar bijna nooit. Dus dit was een grote verandering voor ons. Samen
een bed & breakfast openen? Ik zou het prille koppels niet meteen
aanraden. Ik herinner me nog dat we na de bouw van onze b&b maar
één maand hadden om alles in te richten, zowel het interieur als de
tuin. Op zo’n momenten kunnen er uit vermoeidheid en stress spanningen ontstaan. Dan heb je toch best een stabiele relatie die tegen
een stootje kan. Anderzijds is het ook heel plezant en ben je het rap
gewoon.

Maar hebben jullie zelf tijd voor rust? Jullie gaan namelijk ver in jullie gastvrijheid:
naast de traditionele kamer en het ontbijt, bieden jullie ook onder andere picknicks
en massages aan.

We hebben inderdaad niet voor het gemakkelijkste concept
gekozen. Sommige mensen denken dat een b&b uitbaten een
luxeleven is. En uiteraard zijn we hier heel tevreden maar we
moeten ook hard werken. Vorige zomer hadden we het geluk om
veel klanten te hebben maar daardoor waren we aan het einde >

DOEN: BALLONVAART BIJ ZONSOPGANG

Op het buitenbed kun je slapen onder de sterren.

www.casa-azimute.pt - www.visitalentejo.pt

Het landschap in de streek is ronduit schitterend.

