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De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Waar ik de eerste ochtend
van de verbouwing nog alleen chaos zag en bang was voor alles wat komen ging, kan ik nu
alleen nog maar genieten van wat er allemaal gebeurt.
De eerste ochtend…het terras was gehalveerd om dienst te doen als aanvoerroute, de
helft van het huttenveld was door middel van rijplaten gereserveerd voor de busjes van
de bouwers, er stond een lelijke blauw-gele bouwkeet (wie verzint die kleuren) en om het
plaatje compleet te maken was er de eindeloze dreun van een heimachine. We waren nog
geen dag bezig en ik was al van mijn pad af.
Maar wat treft mijn verbazing, we zijn anderhalve maand verder en die hele verbouwing blijkt
een boost aan mijn humeur te geven! Ik geniet met volle teugen. Iedere dag is er iets nieuws
om te aanschouwen. Ik bewonder de (onder)aannemer en de uitvoerder om hun strakke
planning. Wat een organisatietalenten. En hoe is het mogelijk dat wat wij met de architect
bedachten nu ineens tot in de details uit de grond verrijst.
En als er iets tegen zit (rotte kozijnen die niet
hergebruikt kunnen worden, tegels die niet
loskomen, wat dan ook) dan werken de mannen
gewoon even door. Een dag van 12 uur achter
elkaar in de kou staan, ze klagen niet. Oja want die
kou, da’s wel een dingetje. Een hele dag keiharde
oostenwind om je oren is toch best slopend, maar
geen onvertogen woord…. De bouw is niet voor
watjes. Dat blijkt wel. Dan nog de 1001 ambachten
die langs komen, ik weet niet wat ik meemaak.
Iedereen is goed in wat ie doet (of lijkt dat te zijn,
want ik ben ook maar een leek natuurlijk). Er zijn
alleskunners en specialisten. En, ook zo prettig,
het is hartstikke gezellig. We hebben allemaal
hetzelfde doel: eind maart moet die aanbouw af
zijn, het moet mooi worden en goed functioneren.
We communiceren. Het loopt op rolletjes.
Nu bleef er nog één zorg over: genieten de gasten
er net zo van als ik en zijn ze nog tevreden? Want
onze normale ingang is afgesloten en iedereen
moet buitenom naar het theehuis, de groene
zaal en de kas. Het is even zoeken maar mensen
vinden de weg en klagen er niet over. En als klap
op de vuurpijl zijn ook de wc’s buiten. We hebben
een tijdelijke toiletpipo en een extra ruime dixi
voor de minder validen. Ik vroeg me nog even af
of de wc’s voor onvrede zouden zorgen, maar de
gepimpte toiletpipo blijkt een hit. Mensen komen
stralend naar buiten en geven ons er de mooiste
complimenten over.
Dus ja, mijn angsten zijn ongegrond. De
verbouwing is een ‘blessing in disguise’.
Waar ik dacht overspannen te zullen
raken door de rommeligheid blijk ik
nu geleerd te hebben dat er zonder
chaos geen verandering en verbetering
mogelijk is. Kortom, het duurt nog even
voordat de bouwers klaar zijn en het
laatste stof is opgeruimd maar voor mij
is dit project nu al geslaagd!
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