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Onze vorderingen 

 
Deze nieuwsbrief is wat later dus daarom maar de 
nieuwsbrief van maart/april genoemd. Hij is wat later om 
een goede reden, want we wilden graag de eerste  fotoos 
van de safaritent laten zien. Deze hebben we van de week 
opgezet, het is echt een plaatje. En zo groot. Het dak is 
10,5 meter lang en 5 meter breed.  De tent zelf is 5,2 bij 
3,5 meter, de rest is voor de badcel/keuken en het 
overdekte terras. 
 

 
 
Wat fotoos van het opzetproces, altijd leuk. 
 

   
        

   
  

 
 
 
 
 
En aan het begin van maart hebben we de yurt opgezet. 
Dit is daarna onze tijdelijke slaapkamer geworden zolang 
ons huis nog niet klaar is, echt helemaal super. Wat is dit  
een speciale tent om in te leven, je moet hem echt ervaren 
om het te voelen, maar om een indruk te geven toch wat 
fotoos.  
 

 
 
 

            
    

            
 
De tipi’s hebben we vorig jaar al proef-opgezet, maar 
staan pas op de planning om ‘echt’ opgezet te worden in 
mei. Dus op de fotoos hiervan moeten jullie nog even 
wachten. 
 



Alentejo!Alentejo!Alentejo!Alentejo!    

    
De Alentejo is een grote provincie en is vooral bekend om 
zijn uitgestrekte, hete binnenland. Maar de kustlijn van de 
Alentejo, de Alentejo Litoral, is echt prachtig en heel 
divers. Ten zuiden van Vila Nova de Milfontes vind je 
voornamelijk de steile leisteen kliffen, met daartussen 
prachtige baaitjes. Sommige makkelijk toegankelijk, zoals 
bij de meeste kustplaatsjes, voor andere moet je een hele 
klautertocht ondernemen. Maar dan heb je ook wel vaak 
het hele strandje voor jezelf. Zoals bij Cabo Sardao, waar 
rond deze tijd van het jaar de ooievaars op de rotsen 
broeden, heel bijzonder om te zien. 

  
 
Ten noorden van Milfontes veranderd de kustlijn. De 
stranden worden langer en de rotskliffen wisselen af met 
zandduinen. Hier kan je kilometers over het strand 
wandelen, met soms een klimmetje over de rotsen of de 
duinen. Helemaal van Milfontes naar Porto Covo,  met 
onderweg een lunchstop bij Ilha do Pessegueiro. 
 
Nog verder naar het noorden, maar nog steeds in de 
Alentejo, kan je zelfs dolfijnen zien. Het moet fantastisch 
zijn, maar wij hebben nog niet de kans gehad om het zelf 
te doen. Kijk hiervoor op de site  
www.vertigemazul.com.

Natuur in maart 
 
Net als in Nederland zie je hier ook dat de lente haar 
intrede doet. Al voelt het hier een half jaar lang als lente, 
de seizoenen zijn duidelijk te onderscheiden. 
 
De fruitbomen gaan weer bloeien. Op ons land hebben we 
veel kweeperen, marmelo heten ze hier, en ze worden 
veelvuldig gebruikt om marmelade te maken. Ze hebben 
een prachtige lichtroze bloesem.  
De perzikboom bij ons huis komt ook in de bloei. We zijn 
benieuwd of er dit jaar ook perziken aankomen. Vorig 
jaar was hij nog overwoekerd door bramen, en bleef het 
bij 1 perzikje dat niet de kans kreeg om rijp te worden. 
 

  
 

  
 
En er vliegen de prachtigste vlinders rond. Lastig om op 
de foto te krijgen, maar de bovenstaande is wel op ons 
land gemaakt. De foto van de bijeneters hebben we niet 
zelf gemaakt, maar deze vogels zie je rond deze tijd steeds 
meer verschijnen na hun overwintering in Afrika. Niet te 
missen met hun prachtige kleuren.  
 


