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T Kristof Bouckaert
F Erwin Stevens

Vorig jaar brachten we het verhaal van Nederlander Rob van Lotringen die in Brazilië kwam, Ilha 
do Guajirú zag en meteen het hele eiland kocht. Hij zette alle middelen in op zijn promomissie 

voor het nieuwe windwalhalla en ondertussen zijn de eerste fanatieke volgelingen aan de slag. 
Toen Erwin Stevens de wondermooie locatie zag, was het liefde op het eerste zicht. De Limburger 

uit Zonhoven start er nog dit jaar een safaridorp met tenten uit Gent en een Belgische aannemer 
bouwt er Erwins luxe bungalows. België en Nederland houden blijkbaar een leuk onderonsje in 

Brazilië, daar wou WindSwell meer van weten.  

ERWIN STEVENS BouWT 
BElgiSchE tEntEn En BungalowS 

op hotSpot ilha do guajirú

Erwin, tenten uit Gent in Brazilië, wat moeten we ons daar bij voorstellen?
het zijn een soort luxueuze en gemeubelde safaritenten om de gezellige sfeer van een tent en de luxe van een 
huisje te combineren. Ze zullen zelfs meer comfort en privacy bieden dan de klassieke pousada’s aan dezelfde 
prijs. het is een snelle en ecologisch verantwoorde manier om extra bedden te voorzien want nu zijn er slechts 
een zestigtal vlak bij het strand en dat is veel te weinig. Vorig jaar sliepen kiters in zitzakken om er toch bij te 
kunnen zijn. het eerste werk is al achter de rug, ik produceer zelf mijn elektriciteit met een windmolen en pomp 
er tegelijk water mee op.

Tegenslag en succes
Je bouwt meteen ook een paar bungalows?
Mijn lap grond is ruim 4.000 vierkante meter groot, plaats genoeg dus voor een tweede project met sfeervolle 
paalhuisjes aan het water voor de surfer die wat geld over heeft voor luxe. die zullen iets minder snel klaar zijn, 
ergens in 2011, maar ik wil het liever goed doen dan haasten naar een opening die niet helemaal af is. ik heb 
mijn eerste aannemer al wandelen gestuurd. (lacht) ik kom van 10.000 kilometer ver en ben op mijn afspraak, 
hij was op drie dagen tijd twee keer veel te laat. hoe tegenslag succes kan worden, is soms te mooi om waar 
te zijn. Via via liep ik een Belgische aannemer tegen het lijf die er al tien jaar werkt, hij neemt het nu over en 
dat loopt gesmeerd. de juiste contacten zijn in Brazilië heel belangrijk. ik ben een pionier op het eiland en hou 
wel van dat avontuur. in pakweg Knokke krijg je alles zo geregeld maar anderen kunnen dat ook, dus levert het 
niet veel op. 

Wanneer kun je de eerste gasten ontvangen?
dat is een goede vraag! als het van mij alleen afhangt, gisteren. (lacht) Maar ik ben van heel wat instellingen en 
personen afhankelijk en in latijns-amerika kennen ze het woordje mañana heel goed... het tentendorp gaat in 
de loop van dit seizoen open, ik streef naar oktober maar pin me daar niet op vast! Via de website houden we 
iedereen op de hoogte. 

‘Als je tussen juni en jAnuAri niet 
minimum AnderhAlf uur minstens 
twAAlf knopen wind hebt, betAlen  
we je overnAchting terug.’
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Waarom kies je voor Ilha Do Guajirú?
na alle verhalen was ik brandnieuwsgierig. Eind 2008 trok ik erheen en het was 
liefde op het eerste zicht. alles viel samen. Brazilië is een opkomende economie, 
er is een grote groei met veel jonge mensen en er zijn ook steeds meer Brazi-
lianen met geld. in São paulo wonen zo maar eventjes 18 miljoen mensen. toe-
risten hoeven dus niet allemaal van over de grote plas te komen. Er heerst een 
heel aantrekkelijk ondernemersklimaat en ilha do guajirú is natuurlijk een waar 
paradijs met heerlijk weer, prachtige natuur, relaxte sfeer en ronduit indrukwek-
kende windstatistieken! je kunt er in short kiten of windsurfen op de immense 
lagune, die echt niet snel vol zal zitten, of op de open zee met golven. investeren 
in het eiland is nog eens extra interessant door de continue push van de centrale 
promotor rob van lotringen en zijn Beachlife real Estate, die de veelbelovende 
toekomst van het eiland min of meer verzekert door er hard aan mee te werken. 
rob gaat er volledig voor en helpt me aan erg veel goede contacten, dat maakt 
het een heel stuk gemakkelijker. dat hij eigenlijk maar 40 kilometer bij me van-
daan woont, is een mooi toeval. 

Elke dag wind
Doe je ook mee aan de windgarantie? 
ja, hoor! als je tussen juni en januari niet minimum anderhalf uur minstens twaalf 
knopen wind hebt, betalen we je overnachting terug. tussen februari en mei 
geldt die garantie voor de helft, dus moet je elke tweede dag wind hebben. Een 
paar ondernemers staken de koppen bij elkaar en kwamen met dit subliem idee. 
het is een enorme hit. niet dat het ons veel kost, hoor. (lacht) als je weet dat het 
tussen juli en februari elke dag waait, loop je natuurlijk weinig risico maar het is 
wel een duidelijk statement dat de wind geen loze belofte is. natuurlijk heb je wel 
eens een zeldzame dag dat het even iets minder is maar wind en zon gaan sa-
men en in noordoost-Brazilië schijnt de zon 3.000 uren per jaar. dat is gemiddeld 
acht uur per dag dat de windmotor aanstaat. de grote zandduinen tussen de zee 
en de lagune zorgen voor die thermiek en door de vorm van de lagune krijg je ook 
nog eens een soort tunneleffect. na de middag lijkt het wel of ze een ventilatortje 
bijzetten! hoe verder je van Fortaleza richting ilha do guajirú gaat, hoe sterker de 
wind ook nog eens wordt. we hebben op het eiland een knoop of zes meer dan 
in cumbuco. daarom dat het windseizoen en ondernemersklimaat in ilha do gu-
ajirú beter zijn. we hebben niet drie à vier maanden wind zoals in cumbuco maar 

acht maanden topseizoen en dat is ongekend, zelfs wereldwijd. En de overige 
vier maanden waait het niet minder dan ongeveer om de dag!

Kitesurf je zelf al lang?
ik begon met windsurfen in 1978 en probeerde zoveel mogelijk richting Zeeland 
te rijden. Vaak was de wind net niet genoeg maar zag ik de kiters heen en weer 
scheuren. ik kocht dus snel een grote kite en de windsurfplank bleef meer en 
meer achterwege. 

Hoe verzamelde je je spaarcentjes?
Ik ben nog steeds financieel adviseur. En ja, daar ben ik redelijk goed in. (lacht) 
ik heb een goede neus voor investeringen en ik durf gemakkelijk in het diepe te 
springen als ik denk: “dit zit gewoon goed.”

Je bent 46, waarom probeerde je het niet vroeger?
Dat wou ik wel maar het moet ook financieel wat passen. Ik vind België al langer 
maar niets. het klimaat maar ook de economie en de mentaliteit bevallen me 
niet. hardwerkende ondernemers worden te weinig beloond. ik ging geregeld 
een maand op vakantie en onderzocht op iedere locatie of ik er iets kon begin-
nen. op ilha do guajirú kwam ik eindelijk precies op het juiste moment om aan 
mooie prijzen grond te kunnen kopen. prijzen, die nu jaarlijks zowat verdubbelen, 
dat is tegelijk een mooie investering voor mijn oude dag.

Mogen de lezers contact met je opnemen als ze ook met een onvervulde 
droom rondlopen en eens willen kletsen?
natuurlijk, met veel plezier zelfs! dat kan via de websites, ik wil ze graag met raad 
en daad bijstaan. ik ben iemand die zijn dromen wil waarmaken, niet straks te-
rugkijken en denken aan wat ik allemaal niet heb gedaan. doe ook wat je dromen 
je ingeven, je beleeft er zoveel lol aan! 

www.guajiru-kitesafari.com / www.secretkiteparadise.com  
www.ilha-do-guajiru.com en/of www.theflatwatersea.com

Steven Van Broeckhoven trainde deze winter in ilha do guajirú.

Erwin Stevens @ work.


