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Bovendien is de plek prachtig.” 

Solange is dermate verknocht aan Luxemburg dat ze er nu ook 
woont met haar dochter, in het plaatsje Erpeldange. “We wonen 
daar uiteraard in een woonhuis. De camping in Echternach 
blijft voor Imani haar vakantieplek, de camping is haar grote 
speelplein. Ze vindt het er fantastisch! Het contact met de 

medekampeerders die hier ook vaak komen is altijd weer heel 
prettig. Mijn grootouders hadden hier al veel vrienden die ze 
ieder jaar terug zagen. Dat schept een band, niet alleen onder 
de mensen, maar ook met de camping zelf. Maar ik kom niet 
alleen naar Echternach vanwege de nostalgie en de link met 
mijn prille jeugd. Het is vooral ook een hele mooie camping. 
Als je houdt van de natuur en de schoonheid die Luxemburg 
te bieden heeft, dan is dit het kampeerland van je dromen. 
En ik denk dat mijn grootouders en ouders daarnaast gekozen 
hebben voor Luxemburg omwille van de kleine reisafstand 
vanaf huis.”

Waarom kampeert Solange graag? Heeft ze niet liever een hotel? 

Solange: “Kamperen is een enorm sociale aangelegenheid, 
je ziet veel mensen. Het is een unieke belevenis om al die 
verhalen te horen die de mensen uit verschillende culturen 
en van diverse leeftijden elkaar vertellen. Dat is een prachtig 
element van kamperen. En je leeft ‘buiten’, waardoor je geniet 
van de natuur. In andere landen zal ik eerder kiezen voor een 

hotel, maar Luxemburg associeer ik echt met kamperen, meer 
dan met welk ander land ook. Kamperen zit denk ik ook een 
beetje in je bloed als je dit als kind al met je ouders deed.”

Is er in al die jaren dat Solange kampeert veel veranderd? 
Solange: “Ja, vroeger waren mensen met heel weinig comfort 
tevreden. Tegenwoordig is er een duidelijke hang naar luxe. 
Dat zie je bijvoorbeeld aan de afname van het aantal tenten, 
veel meer mensen kiezen voor een caravan of stacaravan. 
En wat de gemiddelde kampeerder nu allemaal niet bij zich 
heeft....Die evolutie vind ik fascinerend. Voor een blik terug in 
de tijd kun je trouwens kijken op mijn eigen website met oude 
postkaarten van Luxemburg en dan vooral van de regio Klein 
Zwitserland: www.oldpostcards.lu.”
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