
“Château Cousin” te Rochefort verwelkomt families, beproefd door de zware pathologische
of chronische aandoening van een kind, voor een periode van ontspanning, rust en herbronning.

In het “Château Cousin”, kunnen 

deze families terecht voor een korte 

adempauze, omgeven door veel warmte 

en luisterbereidheid, maarzonderechte 

medische begeleiding. Het is de bedoeling 

deze families de kans te geven even te 

kunnen ontspannen in een landelijk kader, 

en te kunnen herbronnen en genieten 

samen met hun gezin. 

“Chateau Cousin” werd in 1904 gebouwd 

door de overgrootouders van de huidige 

eigenaars, de Heer en Mevrouw André 

Querton. Zij hebben het kasteel onlangs 

grondig gerenoveerd en sinds de voltooiing 

van de werken in november 2010, 

stellen ze deze ruime familiale woning ter 

beschikking van de vzw “Château Cousin”.

De nieuwe, sociale functie van dit kasteel 

vond haar oorsprong in de ervaring die 

de eigenaars persoonlijk opdeden tijdens 

vrijwilligerswerk op de oncologische 

kinderafdeling van het Sint-Lucashospitaal 

in Brussel ; ze waren aangedaan door de 

noden van de getroffen gezinnen. Het viel 

hen op dat deze gezinnen op weinig of 

helemaal geen steun konden rekenen als 

het niet medische behoeften betrof : 

“We ontmoetten talrijke beproefde 

families en stelden de impact van wat 

ze meemaken vast : een belasting van 

het evenwicht binnen het gezin en de 

spanning die dit onvermijdelijk met zich 

meebrengt. En zo rijpte stilaan een nieuw 

doel : deze gezinnen een plaats aanbieden 

van ontspanning en familiale herbronning. 

Dit kwam goed uit, want “Château 

Cousin” was beschikbaar”!

Dit project is ontstaan door 
contacten met families van 
kinderen die lijden aan een 
specifieke ziekteen werd 
vervolgens uitgebreid tot àlle 
families welke getroffen zijn door 
een zwaar pathologische of 
chronische aandoening van een 
kind. “Château Cousin” biedt 
ook onderdak aan groepen van 
kinderen met hun begeleiders.

Een familiehuis



Het kasteel telt 38 bedden, 14 kamers 

en 6 badkamers (waarvan 2 aangepast 

voor personen met beperkte mobiliteit) en 

werd op zo’n manier gerenoveerd dat er 

gelijktijdig 3 à 5 families kunnen logeren. 

2 à 4 kamers en een badkamer kunnen 

gegroepeerd worden tot een onafhankelijk 

gezinsappartement. De gemeenschappelijke 

ruimtes bestaan uit een ruim salon 

met open haard, een tv- ruimte, een 

speelruimte,twee eetplaatsen en twee 

keukens, waarvan één semi- professioneel 

is ingericht. De vier verdiepingen worden 

bediend door een lift, toegankelijk voor 

personen met beperkte mobiliteit.

Alles werd ontworpen om binnen 
een comfortabele ruimte, een 
familiale sfeer te scheppen, met 
zicht op de natuur. “Château 
Cousin” is gelegen in een park 
van 2 hectaren in het centrum 
van de stad Rochefort. Het park 
beschikt over een speel- en 
rustweide.

Een andere belangrijke troef van dit 

initiatief is de mogelijkheid om andere 

getroffen families te ontmoeten. 

De uitwisseling van ideeën, tussen 

verschillende ouders en tussen mensen 

uit verschillende gemeenschappen is 

vaak eengrote troost. De sfeer is er 

ontspannen wat zelden het geval is in 

andere vakantieoorden : men herkent 

en begrijpt elkaar, men oordeelt niet.

De ruimtes zijn dusdanig 
ontworpen, dat men er zich per 
familie kan terugtrekken, maar 
ook, als men dit wenst, allerlei 
momenten met andere families 
kan delen. 

Een kapel biedt een bezinningsplaats 

met nodige rust en discretie. Alles werd 

ontworpen om de ouder(s) de kans te 

geven zich te ontspannen en tegelijk een 

oogje in het zeil te houden op hun kroost, 

binnen een sfeer van wederzijds begrip 

tussen allen.

“Château Cousin” werkt onder het 

systeem van ‘bed & breakfast’ : de 

overige maaltijden kan men ter plaatse 

koken of laten bezorgen. De streek 

rond Rochefort biedt tal van toeristische 

attracties en een uitgebreide horeca-

infrastructuur aan. Het beheer van enkele 

praktische aspecten zoals de wasserij 

en het onderhoud, wordt verzorgd door 

beschutte werkplaatsen uit de regio ; een 

manier om het hele project in een ruimere 

context binnen de stad Rochefort te 

kaderen. Zo ontstond er een ware 

dynamiek met de omgeving : Beetje bij 

beetje komen vrijwilligers hun diensten 

aanbieden en permanenties verzekeren. 

Zo bieden sommigen hun steun voor 

specifieke activiteiten aan zoals geleide 

wandelingen en knutselateliers.

De initiatiefnemers hebben in dit 

project hun liefde voor kinderen, 

hun bekommernis voor familiale 

waardenmaar ook hun aangeboren 

talent voor renovatieprojecten gestoken : 

“Wij konden dit renovatie project 

aanvangen, dank zij de goede raad 

van ervaren verenigingen,bevoegd 

op het vlak van opvang van zieke of 

gehandicapte kinderen.We werden ook 

gesteund door enthousiaste dokters 

en verpleegkundigen en door tal van 

vrienden.”

Tegelijkertijd hebben de eigenaars de 

nagedachtenis van hun overgrootouders 

en hun elf kinderen willen eren. 

Niets beter dan de echo van hun 

familievreugde, die vandaag nog door de 

generaties heen weerklinkt, om hier terug 

op adem te komen en met nieuwe moed 

verder te gaan.

Dit artikel is vrijblijvend ter beschikking van 
alle vzw’s die ten dienste staan van families 
geconfronteerd met de ziekte van een kind. 
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