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De allerbeste wensen

Het is alweer bijna de laatste week van 2009, we zijn al
volop bezig met 2010. De afgelopen dagen is het hier ook
wat frisser, we hebben zelfs vorst gehad en ook behoorlijk
wat regen, maar meestal zou je bijna vergeten dat het echt
winter is. Want als de zon schijnt is het ook direct lekker
warm.
Daarom gaan we maar naar Nederland voor een echte
witte kerst, lekker met familie en vrienden.
We wensen jullie allemaal hele gezellige kerstdagen en
veel zon en plezier in 2010!

Winteronderhoud

Veel mensen zeggen tegen ons: “Jullie hebben nu lekker
rust he, geen gasten meer!” Maar het tegendeel is waar.
De wintermaanden zijn uitermate geschikt voor
onderhoud en we hebben nog zoveel te doen. Eigenlijk
wil je alles aanpakken maar dat kan nu eenmaal niet, het
is een kwestie van jaren. En in al die jaren hoeven we ons
geen dag te vervelen, dat is wel duidelijk.
De yurt en de tipi’s hebben we schoongemaakt en
afgebroken, en opgeslagen in de douche/toilethokjes. Alle
deks en keukentjes afgedekt met plastic, het is wel
weerbestendig maar blijft toch mooier als je het afdekt.
De safaritent zou alle weersomstandigheden moeten
kunnen doorstaan, en daar vertrouwen we ook op.
Met de heftige regenbuien die we een paar keer hebben
gehad wordt ook direct duidelijk waar we het water
moeten leiden. Soms worden er hele diepe geulen
gemaakt door het water, en andere door ons gemaakte
geulen slippen dicht met grond dat van verderop wordt
meegevoerd.
Dit is de enige manier om te leren hoe het water precies
stroomt. We hebben er een hoop werk aan. Veel
natuurlijke waterlopen zijn helemaal overgroeid en
verstopt. Die zijn we aan het vrijmaken.
Het is wel goed voor de planten al dat water. We hebben
overal en bij iedereen stekjes vandaan gehaald en in de
grond geduwd, en ze slaan bijna allemaal aan. Ook
planten die we deze lente nog geplant hadden en die
helemaal dood leken te zijn komen alsnog terug. Op de
kale stukken hebben we graszaad gestrooid van een
grassoort die hier veel voorkomt, dus het zal straks mooi
groen worden.

De natuur in de winter

Dat is wel leuk van de winter hier, het wordt groener in
plaats van kaler! In de herfst wordt het land omgeploegd
en wordt er graan gezaaid. Na de eerste buien komt dat op
en worden de heuvels snel groen.
Ook de natuur buiten de velden wordt groen, klaver en
veel grassen en kruiden komen overal op, en planten die
in de zomer afsterven krijgen al nieuwe blaadjes en
knoppen. Je zult hier niet snel last krijgen van een
winterdepressie!
En natuurlijk zijn er paddestoelen, van microscopisch
klein tot zo groot als een groot bord en wel 40 centimeter
hoog. Zwart, geel, wit, groen en rood, allerlei kleuren. In
alle bossen zie je portugesen met een mandje of emmer
lopen, ze weten precies welke er eetbaar zijn. Wij durven
het nog niet zo aan, kopen wel champignons bij de
supermarkt…

Sommige bomen verliezen hier ook hun blad, maar de
meest voorkomende zoals kurk- en steeneik, olijf,
eucalyptus, medronheiro, blijven allemaal groen.
Omdat het vochtiger wordt komen er dieren tevoorschijn
die je in de zomer eigenlijk nooit ziet. Zoals de
vuursalamander, we wisten dat ze er moesten zitten, maar
nu pas zagen we er een paar achter elkaar.



Ook de kikkers komen weer tevoorschijn, die gaan hier in
zomerslaap ipv in winterslaap. De hele zomer zijn ze stil
geweest, nu horen we ze weer regelmatig kwaken.
Onze medronho’s (wilde aardbeiboom heet de boom in
het nederlands) zijn geplukt door een vrouw uit het dorp
die ze naar de distileerder brengt. Wij krijgen er 1 of 2
flessen medronho of aquadente, het portugese vuurwater,
voor terug. Gezien de sterkte van het spul is dit zat voor
een jaar, zelfs als je het deelt met gasten!
De vruchten van de granaatappelboom zijn nu pas goed
rijp. Al in september beginnen de appels rood te kleuren,
maar pas als de vrucht begint open te barsten is ze rijp. Ze
zijn lekker, maar wat een werk om te eten. Zoveel pitjes,
allemaal tussen oneetbare vliesjes. We hebben nu ontdekt
dat je ze heel goed uit kan persen op een citruspers, en
gemengd met een sinaasappel krijg je een heerlijk (en heel
gezond) sapje.

Medronho Granaatappel

Nieuwe bewoners!

Billy en Sammy heten ze, en ze zorgen ervoor dat we de
laatste dagen nergens meer aan toe komen. Uren kan je
naar ze kijken als ze samen spelen, rondgalopperen door
de kamer, naast elkaar en achter elkaar aan, maar ook als
ze liggen te slapen. Ze zijn zoooo lief! Je moet ze ook in
de gaten houden, want als je even niet oplet … We
hebben al heel wat plasjes opgedweild.
In weer en wind naar buiten, naar de plas en poepplek, om
te proberen ze zo snel mogelijk zindelijk te maken.

Billy en Sammy (broer en zus) zijn deels border collie,
deels vuilnisbak, en komen van een boerderij. Hun vader
werkt hard daar, om de koeien bij elkaar te houden en op
te halen. Dat werk hebben wij niet, dus om te voorkomen
dat ze de koeien van de buurman gaan drijven zullen wij
ze bezig moeten houden. En waarschijnlijk zullen ze
elkaar ook wel bezig houden.
Op de boerderij leefden ze buiten, met alleen een
betonnen hok dat niet echt warm was. De eerste avond
moesten ze dan ook even wennen in zo’n warm huis.
Maar dat was snel gewend en binnen een dag waren ze
verwend. Zeker als het regent weten ze niet hoe snel ze na
het plassen weer bij de voordeur moeten komen.

Het kwam een beetje slecht uit, 2 van die puppies zo vlak
voor we naar Nederland gaan. We wilden ze dan ook eerst

wat langer bij de moeder laten, maar ze zijn nu al 8
weken. Gelukkig hebben we een goede, ervaren oppas
gevonden en zullen Billy en Sammy goed opgevoede
hondjes zijn als we terugkomen. We zullen ze wel missen,
maar het is fijn om te weten dat ze in goede handen zijn.

Onze katten vonden het eerst maar niks, 2 nieuwsgierige
hondjes (toch al bijna zo groot als een kat), die met ze
wilden spelen. Maar na 3 dagen beginnen ze al wat
gewend te raken, delen ze soms eens een tik uit en
negeren ze zoveel mogelijk. Alleen als Billy en Sammy
echt beginnen te spelen zetten ze het op een lopen. De
pups rennen dan naast ze mee tot het punt waar ze niet
meer verder mogen, dat hebben ze heel snel geleerd al
zijn ze  het er niet mee eens (dat laten ze duidelijk merken
door ontevreden te knorren).

Boeken voor 2010

We kunnen niet zeggen dat de boekingen voor 2010 al
binnenstromen, maar het gaat toch wel hard. De dubbele
tipi is vanaf 13 juli tot 23 augustus al volgeboekt. Dus
willen we iedereen die het leuk vind om komend jaar bij
ons te komen logeren, zeker in het hoogseizoen, op het
hart drukken om op tijd te boeken.Want uiteraard zouden
we het leuk vinden om jullie hier (nog een keer) te zien!

We zijn sinds kort trouwens ook te vinden op
www.goglamping.com en in het e-book ‘Op vakantie met
kinderen’ van www.isearchforyou.com .
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