
e weg naar Villanueva
de la Concepción kan je
gerust spectaculair
noemen. Hij snijdt
door verschillende

 valleien waarachter de
grillige rotsformaties van het

natuurpark El Torcal opdoemen.
Ergens voorbij het gehuchtje Paste-
lero, in de plooien van dit geweldige
berglandschap, ligt Nuestro Cielo,
‘Onze Hemel’, de B&B van Frank en
Fabi. Tijdens de stille zomermaan-
den mailde ik Frank, die in Gent
 jarenlang café De Hemel uitbaatte,
eens om te vragen hoe het met hem
ging. «Zo hadden we het ons hier
niet voorgesteld», antwoordde hij
een beetje triest. Om zijn mail af te
sluiten met: «Groetjes van een een-
zame pensionado vanop zijn berg».
Iets meer dan een jaar geleden was
het nog feest in  Nuestro Cielo. In
mei 2019 kwam blueslegende
 Roland er optreden om de opening

van het achtste seizoen van de B&B
luister bij te zetten. Ondergeteken-
de was één van de genodigden. Hoe
anders is de sfeer als ik Frank deze
nazomer spreek, op dezelfde patio,
onder dezelfde zon, maar zonder
zijn vriendin of feestende gasten.

Veelbelovend seizoen
Als ik ter begroeting mijn elleboog
uitsteek, zegt hij: «Ik heb al vier
maanden lang niemand meer aan-
geraakt. Dat doet raar, hoor.» We
omhelzen elkaar en ik overhandig
hem de fles vermutdie ik heb mee-
gebracht. «Sorry voor de rommel»,
excuseert hij zich, terwijl hij met
een kan koffie aankomt. «Een man
alleen, je weet hoe dat gaat.» Aan de
tafel, die eigenlijk een antieke cor-
tijo-deur met grote klinknagels is,
vertelt hij hoe gestrest hij zich de af-
gelopen maanden heeft gevoeld.
«Op 19 april besliste mijn vriendin
Fabi om terug naar België te gaan
om er te werken. Een tijdelijke op-
lossing, maar voor mij ook een don-
derslag bij heldere hemel. We had-
den in januari nog op het Vakantie-
salon gestaan en we hadden een
heel goede beurs gehad met veel
boekingen. We stonden aan de
vooravond van een veelbelovend
seizoen. Ons negende inmiddels.
Eind februari kregen we nog een
aanvraag voor een boeking van een
hooggeplaatste functionaris op het
Belgische ministerie van Volksge-
zondheid. Die man wilde hier in de
buurt komen fietsen. Ik dacht toen:
ach, als zelfs iemand van Volksge-
zondheid nog naar Spanje durft te

komen… We hadden alles voor het
nieuwe seizoen ingekocht, nieuwe
zonnepanelen geplaatst, alles aan
de kant, ik was er klaar voor.» 

Haaientanden
«Maar toen Spanje op 13 maart in
lockdown ging, begon Fabi zich
ernstige zorgen te maken. Op de
één of andere manier voorvoelde
zij wat er ging komen. Ik dacht dat
heel die Covid-situatie voor de zo-
mer wel weer zou zijn overgewaaid.
Achteraf gezien was haar intuïtie
juist. Tijdens de lockdown hier in
Spanje had ze wat telefoontjes ge-
pleegd en al snel werk gevonden in
een supermarkt in Wondelgem.
Fabi kon er direct aan de slag. Op 
1 mei is ze daar begonnen, na zich-
zelf eerst twee weken in quarantai-
ne te hebben geplaatst. Ze logeert
bij een vriendin, want wij hebben
geen eigendom meer in België. Ik
heb haar naar daar gereden — over
nagenoeg verlaten snelwegen. Er
was geen kat op de weg, en we voel-
den ons halve criminelen toen we
aan de grens door de guardia civil
werden aangehouden. Acht agen-
ten met mitrailleurs die matten
met haaientanden voor ons op de
weg gooiden. Ze duwden één van
hun honden in onze auto… Ik zat te

trillen achter het stuur. Maar de
vriendelijke ambassadeur van Bel-
gië in Madrid had ons verzekerd dat
wij met een arbeidscontract voor
Fabi terug naar ons vaderland
mochten, en hij had gelijk. Nadat ik
in België anderhalve dag had uitge-
rust, ben ik alleen naar Spanje te-
ruggereden. Sindsdien zit ik hier in
mijn eentje op mijn berg.» Frank
lacht, maar ik zie dat hij het moei-
lijk heeft. «Afgelopen zomer waren
er momenten waarop je me beter
niet had gevraagd: ‘En, hoe is ’t?’ Ik
zou in tranen zijn uitgebarsten.»

‘Coronaboom’
«Weet je, Fabi is iemand die zeker-
heid nodig heeft. En haar loon van
de supermarkt is welkom bovenop
mijn zelfstandigenpensioentje,
maar ik mis haar enorm. Toen we
bijna een decennium geleden sa-
men aan dit avontuur begonnen,
was dit niet waarvoor we hebben
getekend. We facetimen wel elke
dag. En intussen hou ik me bezig
met de amandelpluk, het plaatsen
van een nieuw hek en terras, en
straks begint de olijvenoogst. We
gaan wel 800 liter hebben dit jaar!» 
Franks ogen lichten op als hij het
heeft over de prachtige omgeving,
over de natuur, over zíjn bomen.
«Kijk, zie je die agave daar?» Hij
wijst naar een sisal die metershoog
boven het zwembad uittorent. Dat
noem ik onze ‘coronaboom’. Die
ging in bloei juist toen wij in lock-
down moesten. Toeval bestaat
niet.» Ik wijs hem erop dat een sisal
stervende is zodra die in bloei staat
en dat ik hoop dat dat niet symbo-
lisch is. «Nee, hoor! Tot Fabi terug-
komt — op 31 maart volgend jaar —
blijven we gesloten, maar daarna
vliegen we er weer in. Dan maken
we ons op voor ons 10de seizoen,
een jubileum dat we opnieuw zul-
len vieren met muziek. Ik heb tegen
mijn goede vriend Roland al gezegd
dat wát hij ook doet, hij zeker niet
mag doodvallen voor 2021. (lacht)» 

(over)leven
onder de zon

Frank Van Beselaere (67)bleef alleen achter 
in zijn B&B terwijl zijn vriendin terug in België ging werken

Ze droomden van een nieuw leven onder de zon, en 
lieten Vlaanderen achter zich om in Andalusië hun 
geluk te beproeven. Sommigen namen hun werk mee,
anderen begonnen er een eigen zaak. En toen kwam 
corona. De maandenlange lockdown in Spanje was 

zowat de zwaarste van Europa en de navelstreng met
het moederland werd doorgeknipt. Voor sommige
Vlaamse expats werd leven ineens ‘overleven’. Wij
zochten hen op, terwijl Spanje opnieuw donkerrood
kleurt: een reality check onder de Andalusische zon.

DEEL 2

e kinderen, Elisa
(9) en Alejandro
(12) zijn juist terug

van school. Patricia
heeft fideuá gemaakt, een
soort paella, maar dan met
heel fijne pasta. De schotel is
een lust voor het oog. Je kan
zien dat Patricia foodstylist
is. Dit gerecht kan zó op haar
blog ‘Secretos del Sur’. 16 jaar
woont ze alweer in Andalu-
sië met haar man Geert.
 Patricia kon er in de begin -
jaren aan de slag als architec-
te en Geert als decorateur. 

Een goed jaar later startten
ze hun eigen vastgoedkan-
toor: Andalucía Vastgoed
verkoopt vooral panden aan
Belgen en Nederlanders.
Geert: «De immomarkt in
Spanje heeft rake klappen
gekregen, maar wij hadden
het geluk dat we tijdens de
lockdown toch een aantal
panden uit eigen portfolio

hebben kunnen verkopen.» 
Patricia vult aan: «Gelukkig
konden we op heel wat 
trouwe klanten rekenen.» 

Uit de rollercoaster
Geert: «Corona zorgde er ook
voor dat voor ons de pauze-
knop ingedrukt werd, waar-
door we even uit de roller -
coaster konden stappen.»
Patricia: «Ik voelde die 13de
maart, de eerste dag van de
Spaanse lockdown, wel even
paniek, maar later zagen we
toch vooral kansen. De ver-
koop viel dan wel gedeeltelijk
stil, maar het project -
management (hun verbouw-
service, red.) liep gewoon
door. De bouw heeft in Spanje
amper twee weken stilgele-
gen.  En ik kwam eindelijk
weer toe aan mijn hobby’s: ik
kroop achter de naaimachine,
deed een cursus fotografie...»
Geert: «De verplichte stil-
stand bracht ons ook op
nieuwe ideeën. Zo zijn we
ons gaan verdiepen in het
werken met 3D-simulaties,
GoPro-filmpjes, drones…»
Tijdens de zomer zagen ze
ook een nieuwe tendens: de
diehard huizenkopers kwa-
men tóch, ondanks code
rood! «En ze waren veel ge-
decideerder. Zij vlogen in via
Faro (Portugal, red.) of kwa-
men met de auto. En ze koch-
ten zonder twijfelen. Zo heb-
ben we tijdens de zomer
maar liefst vier huizen ver-

kocht zónder dat de nieuwe
eigenaars hun pand zelfs
maar gezien hadden», vertelt
Patricia. «Ongelooflijk, ge-
woon online. Ik heb toen bij
wijze van grap een nieuwe
slogan bedacht: ‘Blijf in uw
kot en doe een bod!’ (lacht)» 
Geert: «We lachen nu wel,
maar heel wat Vlamingen
met een B&B  werden getrof-
fen door het ‘rodekleur -
potlodenbeleid’ van de Bel-
gische regering. Van vandaag
op morgen wordt een heel
land plots een no-gozone,
terwijl Andalusië bijna drie
keer groter is dan België en
per miljoen inwoners beke-
ken veel beter scoort.»
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SPANJE

FRIGILIANA

Madrid

COVID-INDEX

Gemeente: Frigiliana

Inwonertal: 3.922

Oppervlakte: 41 km2

Positief getest in 

de afgelopen 14 dagen: 1

Waarvan met symptomen: 0

Totaal positief geteste in -

woners sinds begin crisis: 8

Totaal aantal Covid-doden: 0
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Als je me in zomer bij
momenten had gevraagd
hoe het ging,  ik zou in
tranen zijn uitgebarsten

We hebben deze
zomer vier huizen
verkocht zónder
dat de nieuwe
eigenaars hun 
pand zelfs maar
gezien hadden

«Ik heb al vier
maanden niemand 
meer aangeraakt. 
Dat doet raar, hoor»

SPANJE

 VILLANUEVA DE 
LA CONCEPCIÓN

Madrid

COVID-INDEX

Gemeente: 

Villanueva de la Concepción

Inwonertal: 3.200

Oppervlakte: 67,37 km2

Positief getest in 

de afgelopen 14 dagen: 13

Waarvan met symptomen: 5

Totaal positief geteste inwoners

sinds begin crisis: 42

Totaal aantal Covid-doden: 1

Patricia De Donder (47) 
en Geert Grommen (51)
verkochten huizen online tijdens code rood


