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“Na mijn opleiding maatschappelijk werk 
ging ik aan de slag bij ASAP, waar ik 
mensen hielp in het vinden van de juiste 
job”, vertelt Elizabeth. “Zestien jaar later 
had ik zelf het gevoel dat ik niet op de juiste 
plek zat. Ondertussen woonde ik, samen 
met Kurt, in de verbouwde vierkantshoeve 
van Kurts grootouders. Omdat de ruimte 
voorhanden was en de rustige omgeving 
van Haspengouw er zich schitterend toe 
leende, besloten we tijdens de verbouwing 
om een wellness op te richten. Het begin 
van Le Goz’eau.”

“De late uren van de wellness en de vroege 
uren van de job begonnen na een tijdje wel 
hun tol te eisen”, geeft Elisabeth toe. “Ik wou 
terug naar mijn passie, loopbaancoaching, 
en die in de diepte aanpakken. Want het is 
nooit alleen de job die niet bij je past. Je 
komt in een vicieuze cirkel waarbij werk, 
privé en sociaal leven onder druk staan. In 
een rustgevende omgeving hierover praten, 
werkt motiverend. Zoals in ons hoeve, dus.”

Toen ze in 2013, midden in de economische 
crisis, besloot afscheid te nemen van haar 
werkgever, was het even slikken. 

“Ze vertelde me letterlijk dat ze niet meer 
gelukkig was,” valt Kurt bij. “Ik voelde dat 
ik haar moest steunen in datgene wat haar 

drijfveer was. We besloten de privé wellness 
verder uit te bouwen, zodat Elisabeth 
langzaam maar zeker ook haar passie kon 
volgen. En dat deed ze.”

Kurt zijn passie voor wijnen vult het geheel 
bij Le Goz’eau aan. “Aan de degustaties 
gaan vaak vertelwandelingen vooraf”, 
vertelt hij. “Overgedragen verhalen uit de 
streek die je helpen om even los te laten.” 
En zomaar, zonder een vooropgesteld 
businessplan, ontstond er een heuse 
kruisbestuiving tussen de drie pijlers van 
Le Goz’eau.
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Vanaf het moment dat Elisabeth afstudeerde, wist ze waar haar passie lag: 
loopbaanbegeleiding. Ondertussen runt ze al zes jaar haar eigen zaak in 
loopbaancoaching, ACT-therapie en mindfulness training. Ze vond in haar man 
Kurt een partner die in haar geloofde. Samen met zijn wijnhandel en de privé 
wellness ontstond er een verrassende maar natuurlijke kruisbestuiving.

“HET IS NOOIT ALLEEN DE 
JOB DIE NIET BIJ JE PAST”

verhaal x ondernemer


