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Onze vorderingen 

 
Na regen komt zonneschijn. Na een lange winter is het 
weer zomer geworden. Het land is razendsnel 
opgedroogd. De watervallen die van de heuvels af de 
vijver invielen lijken nu een droom en auto’s op de 
onverharde wegen veroorzaken alweer stofwolken in 
plaats van een modderregen.  
We hebben flink gebruik gemaakt van het mooie weer, en 
ook van de hulptroepen die 10 februari zijn aangekomen. 
Jan en Corrie, de ouders van Joke, komen ons een paar 
maandjes helpen. En dat kunnen we goed gebruiken, want 
er is altijd meer werk als  je van te voren in kan schatten.  
 
Peter en Jan zijn de timmermannen voorlopig. De 
afgelopen weken hebben ze samen twee blokhutjes in 
elkaar gezet die als douche/toiletruimte gaan dienen voor 
de yurt en de dubbele tipi.  En het dek voor de yurt is 
klaar. Dit was nog best een puzzel, want anders dan in 
Nederland kan je hier niet zomaar alles krijgen wat je 
nodig hebt. Je moet het doen met de spullen die 
voorhanden zijn, en dat kan het soms wel eens moeilijker 
maken als gedacht. Maar het is echt heel mooi geworden.  
 

 
 
Joke en Corrie zijn vooral aan het schilderen en zoveel 
andere klusjes die er gedaan moeten worden. 
 
En veel tijd gaat zitten in het regelen van van alles, want 
in Portugal gaat niets vanzelf.  Overal moet je achteraan 
zitten, want afspraken nakomen, dat vinden de meeste 
Portugezen echt niet belangrijk. Maar we hebben gemerkt 
dat veel bellen, overal achteraan zitten en veel controleren 
zonder vervelend te zijn, werkt. Meestal. Maar het kost 

wel veel tijd. En soms moet je echt even kwaad worden 
om iets voor elkaar te krijgen. 
 
Wat we niet zelf doen maar wel goed in de gaten houden 
is het aanleggen van de infrastructuur. 600 meter 
waterleiding, 370 meter rioolbuis en bijna 500 meter 
electrakabel. Eerst kwam de graafmachine om de geulen 
te graven waar alles in komt te liggen. Wat een ravage 
richt zo’n ding aan!  
Op dit moment worden alle buizen in de geulen gelegd in 
een bedje van zacht zand, voordat de eruit geschepte 
rotsgrond weer in de geulen wordt gestort. De eerste 
geulen zijn alweer dicht en het ziet er dan al snel weer 
beter uit. En er zijn gelijk paden zijn gemaakt die we 
kunnen gaan gebruiken. 
Het meeste werk is de riolering. Omdat het via een paar 
steile hellingen naar beneden gaat moeten er 
tussenstations worden gemetseld om te zorgen dat het 
afvalwater niet te hard naar beneden stort en een 
luchtledig achterlaat. Want dit gaat stinken! 
        

  
 

 



 

Alentejo!Alentejo!Alentejo!Alentejo!    
 
Even een stukje gepikt van de Alentejo Hyves (ja, deze 
bestaat ook!).  
 
Wist je dat: 

� De Alentejo net zo'n lekker klimaat heeft als 

de Algarve  
� De Alentejo nog authentiek Portugal is  

� De Alentejo het Toscane van Portugal genoemd 

wordt  

� De Alentejo een prachtig kustgebied heeft  
� De Alentejo coast maar een uurtje van 

Lissabon is 
� De Alentejo het best bewaarde geheim van 

Europa is 
 
 

Carnaval! 
 

 
 
Waarschijnlijk door de nauwe banden met Brazilie wordt 
carnaval in Portugal best groots gevierd. Elk plaatsje heeft 
zijn optochten, en ’s avonds carnavalsdansavonden 
waarop iedereen verkleed komt. Bij ons in de Litoral 
Alentejo is het beste carnaval in Sines. Horen we van 
iedereen. We zijn er niet aan toegekomen om er naar toe 
te gaan, we zochten het wat dichter bij huis in Zambujeira 
do Mar. Met een kleine maar leuke optocht waar jong en 
oud aan meedeed. Met ook nog een Braziliaans tintje. 
 

Natuur in februari 
 
Alles komt weer tot leven nu de zon weergekeerd is. Bijen 
zoemen om het hardst, vlinders komen tevoorschijn en de 
weilanden kleuren langzaam geel van alle bloeiende 
klaver. Lammetjes en kalfjes schieten verlegen weg als je 
aankomt. Allerlei mooie bloemen ontluiken. 
 

 

 
 
Op het land gespot: de groene boomkikker. Felgroen klein 
kikkertje dat in bomen, struiken of op grassprieten zit en 
klikkende geluiden maakt. 
 
Vlakbij het land gespot: een paartje hop’s, met hun mooie 
kuif en lange kromme snavel. 


