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Onze vorderingen
Details. Ze kosten veel tijd en het duurt even voor je het
resultaat ziet, maar ze zijn zo belangrijk. De safaritent en
de yurt stonden al even op hun pootjes, maar nu zijn ze
echt zo goed als klaar.
Aan de safari is de badcel gebouwd, echt superdeluxe.
Ook het keukentje staat erin, al het leidingwerk is
aangesloten, het water stroomt en kan afgevoerd worden.
Zo gewoon als je het gebruikt, maar er komt een hoop bij
kijken voor het zo ver is.
Van gesprokkelde eucalyptusstammetjes hebben we een
railing gebouwd, zodat je niet meer bang hoeft te zijn van
het dek af te vallen.
En we zijn lekker aan het inrichten geweest, het leukste
werk op het eind!

vandaan komt. En ook weet waar ze moeten zijn als er
iets mis gaat.
Dit jaar is het ‘fik-seizoen’ op 15 mei afgelopen, en we
hebben er in de laatste week nog even gebruik van
gemaakt om bergen en bergen afgemaaid en gesnoeid
materiaal te verbranden. Zwaar werk, warm klusje. Maar
het geeft wel een fijn gevoel, opruimen. Overal op het
terrein lagen hopen omgemaaid en gesnoeid bamboe,
zonneroos (cistus) en andere struiken die hier woekeren.
En na gedane arbeid is het goed uitrusten op 1 van de
mooie plekjes die we nu nog allemaal zelf kunnen
gebruiken!

Ook de badcel bij de yurt is klaar, we maken er al even
gebruik van. En aan de badcel bij de tipi’s wordt op dit
moment hard gewerkt.

Alentejo!
25 de Abril, sempre

Fikkie stoken!
Van herfst tot en met het
voorjaar mag je in Portugal
tuinafval verbranden.
Hiervoor moet je wel eerst
een vergunning aanvragen,
zodat de brandweer weet
waarom er ergens rook

Oftewel in het Nederlands: 25 april, altijd.
25 april (vintecinco de abril) is in Portugal de nationale
feestdag. Op 25 april 1974 was de Anjerrevolutie, de
vreedzame revolutie waarmee het dictatoriale regime van
Caetano (die in 1968 Salazar was opgevolgd) na bijna 50
jaar omver werd geworpen. Het kreeg de naam de
Anjerrevolutie omdat de bevolking rode anjers in lopen
van geweren en kanonnen stopte.
Portugal was sterk verarmd na jaren waarin al het geld
van het land werd uitgegeven aan de onderdrukking van
de koloniën, en waarbij de jonge mannen gedwongen
werden te vechten in deze koloniën onder erbarmelijke
omstandigheden. Tegenstanders werden gevangengezet en
gemarteld.

Deze geschiedenis heeft nog altijd zijn invloed in
Portugal, met name in de Alentejo.
De revolutie is hier trouwens begonnen, een groep
officieren heeft de revolutie in de Alentejo voorbereid en
een lied van een zanger uit Grandola (Grandola, Vila
Morena) was het startsein en strijdlied voor de revolutie,
die zich overigens afspeelde in Lissabon.

In de Alentejo is tijdens de
dictatuur al het landbouwland
toegewezen aan
grootgrondbezitters,
individuele boeren hadden
niets meer in te brengen, en de
na de revolutie beloofde
coöperaties zijn nauwelijks
van de grond gekomen. Door
geldgebrek is de landbouw
daardoor op een bijna
middeleeuws niveau blijven hangen, en blijft dit gebied
arm.
Het land loopt nog altijd achter, zo heeft Troviscais pas
sinds 25 jaar elektriciteit. Dat was dus in 1984, in
Nederland kon je je toen al geen leven meer zonder
elektra voorstellen toch!
In Odemira, het stadje dichtbij waar wij zitten, wordt 25
april altijd groots gevierd. Heel de week zijn er allerlei
activiteiten, en op de avond van 24 april is het druk in de
stad vanaf een uur of 11 ’s avonds (veel eerder hoef je
niet te komen). Er staan overal bierstalletjes, er worden
inktvispoten verbrand op houtskoolvuur (schijnt een
lekkernij te zijn maar alleen door de geur houden wij al
een flinke afstand van dit soort stalletjes). Om 12 uur is er
een groot vuurwerk aan de oever van de rivier de Mira en
daarna gaat de muziek nog lang door op een groot
podium.
Echt de moeite mee te maken als je toevallig in de buurt
bent!

Natuur in mei
Het weer in mei is nog
onvoorspelbaar, soms
kan er een buitje vallen,
soms staat er een fris
windje. Maar er zijn
weinig dagen dat je niet
in een t-shirt kan lopen,
en veel dagen dat je
heerlijk in je korte broek kan werken. En strandweer is
het ook regelmatig, zoals hier in Milfontes, aan de
monding van de Mira.
Als je door het dorp loopt ruik je alweer de geurtjes van
gegrilde sardientjes en steaks bij de diverse restaurantjes
vandaan en overal lopen weer mensen in strandkleding
door de straten. De zomer gaat beginnen!
Het mooiste van april en mei zijn echter de bloemen. Het
gras is groen, en daartussen groeien zeeën van bloemen.
Wit, geel en paars overheersen, maar als je ertussen kijkt
zie je allerlei kleuren en vormen. Het land is echt op zijn
mooist.

