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Groen, groener, groenst 
Wat een verschil met vorig jaar! Toen lag het hele land open om de 
infrastructuur (electra, water en riolering) aan te leggen. En tegen de tijd dat 
het weer dicht was was het te laat in het jaar om nog iets te laten groeien.  
Maar nu staat het vol met gras en kruiden. De eerste bloemen bloeien, en dit 
zal de komende maand veel meer worden.  
De door ons geplante plantjes beginnen nu, nu de dagen iets warmer worden 
na de zondvloed, ook snel uit te dijen. 
Het heeft lang geduurd,  maar de lente is nu toch eindelijk begonnen hier, 
en het land begint langzaam op te drogen. De appelboom staat volop in de 
bloesem, de woestijnroosjes bloeien en de eerste lavendel komt uit. 
Helaas hebben we toch weer een graafmachine moeten laten komen om de 
door het water aangerichte schade te herstellen en voor de toekomst te 
voorkomen. Maar rond de tenten is alles groen! 
 

Klaarmaken voor het nieuwe seizoen. 
Nu de regen eindelijk is opgehouden zijn we hard aan het werk om alles 
klaar te maken voor het nieuwe seizoen. 
Joke haar ouders zijn weer overgekomen uit Nederland om te helpen.  
Alle deks zijn voorzien van een nieuwe laklaag. Ze hebben toch heel wat te 
lijden van de felle zomerzon en de regen in de winter, en we willen ze graag 
mooi houden.  
De safaritent hebben we van de winter laten staan en die is er gelukkig goed 
doorheen gekomen. Volgend jaar breken we haar wel af, want we hebben 
ons best wel zorgen gemaakt de afgelopen maanden tijdens een paar flinke 
stormen.  
De yurt hebben we weer opgebouwd. Ze staat weer helemaal klaar om 
bewoond te worden.  
En we zijn begonnen met de voorbereidingen voor de nieuwe tipi die in mei 
klaar moet zijn. Eerst het rottigste werk, een geul graven voor aansluiting op 

 riolering en waterleiding. Dit keer niet met een graafmachine, want die richt 
 weer zoveel schade aan. Gewoon met de hand! 

Alentejo! 
Odemira 
 
Wij wonen in het plaatsje Troviscais, in de deelgemeente São Luis van de 
gemeente Odemira. Odemira, op 16 km van hier,  is het stadje waar wij 
heen moeten voor het gemeentehuis, de belastingdienst en andere officiele 
zaken. Odemira is geen stad waar je heen gaat om te winkelen, of ’s avonds 
lekker te stappen. Net als in de meeste stadjes hier in de buurt is er wat dat 
betreft niets te doen. In het weekend is het zo goed als uitgestorven. Maar 
toch is een bezoekje, het best op een doordeweekse dag, de moeite waard. 
Odemira is een wit stadje, op een heuvel gebouwd, met heel veel kleine 
witte huisjes in smalle steile kasseienstraatjes. Het is leuk om te wandelen 
door de straatjes helemaal tot bovenop de heuvel, waar de molen staat die 
soms nog draait.  
24 April is het feest in Odemira, aan de vooravond van de dag van de 
revolutie met een groot vuurwerk om 12 uur en muziek tot diep in de nacht. 
Niet missen als je hier dan bent! 
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Helena is een Nederlandse weefster die zich in Odemira 
heeft gevestigd. Ze maakt prachtige sjaals van fijne wol, 
maar ook gordijnen en lampenkappen van repen gordijnstof. 
Het is leuk om even in haar atelier binnen te lopen en haar aan het werk te zien 
achter één van haar ingenieuze weefgetouwen 
(http://helenaloermans.blogspot.com).  
Helena woont al lang in Portugal en heeft in samenwerking met Oxford House 
deze video gemaakt over haar werk en over Odemira, leuk om even te 
bekijken, zeker als je binnenkort deze kant opkomt: 
http://www.vimeo.com/6192884. 
 

In een schattig huisje aan de rivier net buiten het centrum vind je ‘Chocolates 
de Beatriz’. Binnen is het net een scene uit de film ‘Chocolate’. Beatriz maakt 
heerlijke chocolaatjes in haar werkplaats in de winkel. Een bezoekje waard, 
zeker als je van chocola houdt! 
 
Een ander leuk winkeltje is Hortejo Gourmet, waar locale producten zoals jam 
(ook van tomaten en pompoen, heel populair hier!), olijfolie en diverse 
kruiden en olijvenmengsels verkocht worden.  
 
Er zijn diverse tentjes om te lunchen in Odemira. Om een uur of 10 worden 
vaak de grills op het pleintje achter het gerechtsgebouw al opgestart en rond 
lunchtijd is het hier altijd druk en gezellig. Rustiger en groener kun je lunchen 
in het park Fonte Ferréa. Een complete lunch met wijn, toetje (sobremesa) en 
koffie kost je meestal minder dan €10. 
In dit park is in juni elke vrijdagavond een jazz concert, erg gezellig.  
 
Na de lunch kan je bijvoorbeeld de prachtige kronkelige weg volgen via 
Taliscas naar het stuwmeer Santa Clara, waar de meeste landbouwbedrijven 
langs de kust hun water vandaan krijgen.  Weer een heel ander stukje 
Portugal, en als het allemaal doorgaat kan je deze zomer op het meer 
boottochten of kanotochten maken.  
 

Feira de Turismo 
In het paasweekend is in Vila Nova de Milfontes altijd een toeristische markt, 
waar bedrijven die te maken hebben met het toerisme zich kunnen profileren. 
Wij hebben met een aantal collega’s uit Troviscais een stand bemand. Verder 
is er een pavilioen  met restaurants, veel kunst en handwerk en allerlei 
aktiviteiten zoals boottochten op de rivier en yoga op het strand. De toeristen 
komen in dit weekend veelal uit Portugal zelf, en doordat het prachtig 
lenteweer was, was het druk en gezellig. Maar ook op momenten dat er even 
niemand was, konden wij genieten van het fantastische uitzicht vanaf onze 
stand op de riviermonding van de Mira! 

 
Alle regen heeft ook zijn voordelen, de zoetwatervallen die vanaf de kliffen op 
de stranden vallen lopen nog steeds. Als het echt warm is heerlijk om te 
douchen! 
  

Misschien tot snel in Portugal! 

 

 
 
 


