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Uit de evaluatie van de deelnemers in 2020   

 “Ik heb deze week voor mezelf echt als vakantie ervaren, dat was een groot cadeau. 
De hoeveelheid onderlinge aandacht en betrokkenheid was opvallend. Er was 
altijd  hulp, aandacht of een luisterend oor.” 
 

 “De kinderen voelden zich al snel op hun gemak en vroegen ook om volgend jaar 
opnieuw te gaan, dus dat is al het beste teken van een geslaagde vakantie. Alle 
kinderen voelden zich helemaal in de groep opgenomen.” 

 
 “Onze kinderen vonden het super!” 

  
 “Wat het eten betreft, zijn we echt wel met ons gat in de boter gevallen! Elke dag 

lekker restauranteten dat met zoveel liefde is klaargemaakt.  Dat maakt van de 
vakantie nog meer een geslaagde vakantie.” 
  

 “Ik heb ontzettend genoten van de bergtochten.” 
  

 “De manier waarop gebed en liturgie werden vormgegeven vond ik heel mooi in zijn 
eenvoud.”  

 

Hoe Ingrid het ervaart   

“We waren met ons gezin reeds twee maal met Gezinvolgeloven naar Orval geweest (2011 
en 2017), toen we besloten om in 2018 voor het eerst mee te gaan naar Chandolin. 
Ondertussen zijn we er al drie jaar op rij geweest en kijken we verlangend uit naar de zomer 
van 2021. Chandolin staat alvast genoteerd in onze agenda. 

Wat maakt Chandolin zo speciaal dat we daar telkens terug naar verlangen?  

We, want iedereen in ons gezin verlangt ernaar, zowel Tom, onze drie kinderen Laura (11), 
Nathan (10),  Lisa (8) als ikzelf. Het is de combinatie van samen op reis te zijn met ons gezin, 
in een gelovige groep en te kunnen genieten van stevige bergwandelingen. Chandolin is het 
hoogst gelegen bewoonde Zwitserse dorpje op net geen 2000m hoogte. Van aan het hotel 
heb je zowat ringrond een prachtig uitzicht over verschillende bergketens. 

Elke ochtend en avond is er een gebed in een klein, gezellig kapelletje net naast het hotel. 
Eén avond is er een Taizé-gebed. Doordat er dit jaar niet gezongen mocht worden, werd dit 
afgelast. Niet getreurd, want zo is dat in Chandolin, wanneer er iets niet kan doorgaan, of 
misloopt, of wat dan ook, laten we ons hoofd niet hangen, maar kijken we naar 
alternatieven of kunnen we eens hartelijk lachen om wat die situatie ons net doorheen dat 
alles gebracht heeft.  



Tijdens één van de drie Eucharistievieringen dit jaar (2020) heeft Lisa haar eerste communie 
mogen doen. Dat was een heel mooi gedragen moment, niet enkel voor haar en ons gezin, 
maar voor heel de groep. Te midden van het prachtige berglandschap, voelden we de eerste 
druppels, het waaide hard, maar plots kwam de zon er volop door. De Geest was er duidelijk 
aanwezig en niet enkel op dat moment, maar gedurende heel de vakantie.  

Dat maakt Chandolin net heel anders dan een ‘gewone’ bergvakantie. 

We voelen ons gedragen door God, we vormen een hechte geloofsgemeenschap. Er wordt 
heel vredig samengeleefd met jong en oud. Zo mooi om te zien hoe verschillende generaties 
er zijn voor elkaar, mekaar ondersteunen, bemoedigen, luisteren,… Als er al eens een scheef 
woord zou vallen, dan volgt er vrij snel een ‘het spijt me’ op. Zich kwetsbaar durven 
opstellen, vertrouwen, liefdevol met mekaar omgaan, elkaar vergeven, kortom alle 
christelijke waarden zijn heel sterk aanwezig en maken dat de groep intens verbonden met 
elkaar samenleeft. 

De conferentie ’s morgens met uitwisselingsmoment is geestelijk voedsel waar ik erg 
dankbaar voor ben. Elk jaar is er een ander thema dat uitgelicht wordt. Nadien vertrekken 
we op tocht. Daarbij kunnen we kiezen tussen een zware-, middelzware-, of lichte wandeling 
in de prachtige omgeving. Al wandelend worden er vaak heel mooie en diepe gesprekken 
gevoerd, ten minste als we nog wat adem overhebben, want de beklimmingen zijn soms erg 
pittig. Het avondeten is iets om echt naar uit te kijken. We hebben een fantastische 
kookploeg mee die ons verwennen op een heerlijk driegangenmenu en af en toe een 
receptie, een dessertbordje, een Zwitserse avond,… dat ons met heel veel liefde gebracht 
wordt. 

Eén familie 

Tijdens de dag zijn de kinderen onderverdeeld in leeftijdsgroepen en zorgen gemotiveerde 
en geïnspireerde kinderbegeleid(st)ers voor een eigen programma. Onze kinderen vinden de 
bergwandelingen en zeker de tweedaagse iets om naar uit te kijken. 

Tijdens de familiedag, speciaal om eens samen met je gezin erop uit te trekken, komt het er 
vaak op neer dat we toch nog steeds groep vormen en met veel gezinnen samenkomen aan 
Le Lac Noir, waar een zwempartij in het ijskoude water erbij hoort. 

We gaan telkens mee met de bus. De eerste keer waren we erg dankbaar dat we op de 
heenrit al konden kennismaken met een aantal mensen. Op de terugweg worden vele mooie 
momenten terug bovengehaald. Het is fijn om zo de vakantie te kunnen afsluiten. 

Wanneer ik terugblik op die vakanties in Chandolin, komt er spontaan een glimlach op mijn 
gezicht en voel ik heel veel warmte. In 2019 was het thema ‘Als God gebeurt’, spontaan 
werd het aangevuld door iemand met ‘dan zeker in Chandolin’. Zo ervaar ik het ook. God is 
daar heel intens aanwezig.” 

 

Ingrid Mat 


