Le Moulin als
witte zone in
Noord-Frankrijk

“Le Moulin” is een project in de opstartfase op een zeldzaam
stralingsarm perceel van 8 hectare groot in Noord-Frankrijk,in de
Champagne-ardenne streek. Zo’n 3,5 uur rijden vanaf Eindhoven.
In eerste instantie bedoeld voor mensen die electroelectro-sensitief zijn,
maar zeker ook geschikt voor andere rustzoekers
rustzoekers en hooggevoeligen.
hooggevoeligen.
Of ook om te kunnen herstellen van een ziekte of een burnburn-out.
out
Op deze unieke locatie ,waar over 2 percelen verdeeld 2 huizen
staan, creëren we rustplekken in een natuurlijke omgeving 3 km van
de bewoonde wereld; het project bevindt zich in een zeer dun
bevolkt gebied.
De bedoeling is om van deze plek een woon/werk en
zorgvoorziening te maken, wat een langdurig of tijdelijk karakter kan
hebben, en in de toekomst zelfvoorzienend zal zijn.
Zelfvoorzienendheid betekent ook voor ons dat we mekaar nodig
gaan hebben, vanuit ieders eigen kunnen of professie.
Uitgangspunt is dat iedereen zijn/haar zelfstandigheid kan behouden
zodra de eigen woonplek is gerealiseerd middels koop of huur.
Tot die tijd bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van verblijf
met volledige verzorging met gezonde voeding en begeleiding en
indien men dat wenst, behandeling of activiteiten gericht op herstel.
herstel
Het project beloofd meer mensen te kunnen gaan helpen dan in
eerste instantie gedacht werd. Daarvoor hebben we nog wel wat
snelle beslissers nodig die willen investeren in zo’n toekomstige
schone woon- of verblijfplek.
Waarom snel? Om de garantie te kunnen blijven behouden dat deze
zeldzame plek ook werkelijk stralingsarm, prikkelarm en gezond
blijft ! Een witte zone dus oftewel een zone blanche !
Informatie is te verkrijgen bij Els en Eric Busman te Moergestel
e-mail : busman17@hetnet.nl
Tel. 013-5216035

Beste mogelijk belangstellende,
Wanneer het project van start gaat, ontvang je bericht en kun je boeken voor een
verblijf.
Er zal dan voortaan ook wekelijks een pendelbus of auto heen en weer rijden die
geschikt is voor electro-sensitieven van Moergestel in Nederland naar " Le Moulin"
in Noord-Frankrijk.
Voor een retour vragen we 50,Je auto kan eventueel bij ons op het terrein in Moergestel blijven staan in die tijd dat je
in Frankrijk zit.
Reserveren betekent vooraf betalen, uiteraard nadat je met ons data afgesproken hebt.
Je krijgt dan een schriftelijke bevestiging van ons en je plek is dan geboekt.
Bankrekeningnr. van "prettiger leven" is 16 89 52 580
Je verblijf zal zijn op basis van "'vol pension"' ( in de beginperiode met 20% korting)
Voor een etmaal betaal je dan 50,Voor 7 dagen 250,Voor een maand 800,Omdat op alle kamers meerdere bedden staan vragen we bij een volle bezetting toeslag
op je verblijf wanneer je geen kamer wilt delen.
(hoeveel moeten we nog over brainstormen)
Pas vanaf volgend jaar zal een uitbreiding van verblijfsmogelijkheden gerealiseerd
kunnen worden ,buiten de mogelijkheid van kamperen om, die er voor een caravan nu
in principe al is.
Wil je met de kerstvakantie bij ons zijn, wees er dan op tijd bij, want daar zijn nu al
meer liefhebbers voor !
Om zelf niet bedolven te worden onder het wasgoed en om het milieu te sparen,
vragen we om je eigen linnengoed mee te nemen. ( we gebruiken dekbedden)
Vergeet niet dat er géén draadloze frequenties gebruikt kunnen worden.
Zijn er nog vragen, stel deze dan aan ons het liefst in een mail. Busman17@hetnet.nl

Wie weet tot dan !!

Hartelijke groeten,
Els en Eric Busman
Moergestel
Nederland

