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Voorjaar (en corona)
Hier in Polen is het heel rustig. Al meer
dan twee weken geleden zijn de grenzen
gesloten en worden de grenzen bewaakt
door groene mannetjes. Aan de Poolse
kant dan.... Duitsland is nog steeds
onbezorgd open... Maar daardoor is het in
Polen ook rustig met (nu, begin april) een
kleine 5000 besmettingen. En daardoor
was er een dag inkooppaniek met lege
vleesschappen (alleen die), weinig melk
en wc-papier bijna op. Maar goed de
volgende dag was er alweer melk en de rest is toch voor ons geen probleem en nu is
alles hier weer normaal op winkelgebied.
Maar… Half maart kwamen beide stagiaires erachter
dat ze naar huis moesten… De school wilde dat want
kon de verantwoordelijkheid niet houden. Uitreizen
mocht, maar openbaar vervoer over de grens werd
niet uitgevoerd. Nederlanders mochten niet inreizen
en als een Pool ze de grens overbracht, moest hij bij
terugkeer 2 weken in privéquarantaine... Dus: de
ouders van één stagiaire wilden wel onmiddellijk de
dames ophalen en reden meteen naar Polen. Mateusz bracht de dames naar de
brug in Zgorzelec-Görlitz en daar zijn ze zelf over de brug uit Polen gelopen, met al
hun bagage. Net een spannende film MET die groene mannetjes met schietgeweren
die toe keken…
Er zijn meer mensen ontsnapt:
https://www.bndestem.nl/breda/ontsnapt-aan-poolse-lockdown-hoe-3-brabandersnet-op-tijd-over-de-grens-vluchten~afd905c4/
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Intussen zat Eva in België… Ze had
net vakantie toen de hel uitbrak. Eerst
hebben we nog geprobeerd haar
terug te krijgen, omdat ze hier
bewijsbaar woont, maar inmiddels
heeft ze een baan gevonden in
België. Het volgende stukje is van
Eva:
Ik was er al langere tijd over aan het nadenken, maar door de coronacrisis is alles in
een stroomversnelling terechtgekomen. Ik heb werk gevonden en woon weer terug in
België. Ik heb net iets meer dan 4 jaar met veel enthousiasme en plezier bij Punktur
gewerkt, maar het was voor mij tijd om iets anders te gaan doen. Of in mijn eigen
woorden: om te beginnen aan het echte leven.
Ik heb 4 jaar genoten van mijn werk met de paarden, de gasten en mijn collega's.
Samen hebben we grappige, avontuurlijke, droevige, chaotische en leerrijke
momenten gedeeld. Ik heb heeeeel veel bijgeleerd en vooral plezier gemaakt bij
Punktur. Ik verdwijn nog niet volledig van de radar, voorlopig blijf ik een deel van de
website up to date houden.
Raar genoeg mogen we wel exporteren,
maar met inachtneming van de twee
weken quarantaine. Gelukkig zetten de
Poolse paardenmedewerkers er een
tandje bij, Mateusz neemt wat voerbeurten
over en Tomek rijdt ook wat zodat er zelfs
getraind kan worden. Dus het loopt hier en
ach, we hebben toch geen gasten en dat
scheelt. Natuurlijk zijn alle boekingen tot juni afgezegd. Door deze omstandigheden
heb ik wel even tijd voor een (kort) krantje! Een langere volgt als ik straks in
quarantaine ga doordat ik een
paard ga exporteren.
Eén gast heb ik wel: in de
tuin heb ik nu (tijdelijk) een
das
. Ik kan hem steeds
zien rondscharrelen en houd
maar met moeite Bandiet bij
hem weg. Die wil ons
bevrijden van het ondier,
maar ik vind hem leuk. Hij is
net uit zijn winterslaap en nu
is het ook net weer even koud
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geworden: arm ding. Maar een bakje
hondenvoer uit blik is dankbaar
opgepeuzeld. Hij zal wal een beetje
rondtrekken om wat voer bij elkaar te
scharrelen. Je hebt natuurlijk berenhonger
na zo’n dut!

En om de moed erin te houden een
Youtube -je:
https://www.youtube.com/watch?v=3eXT60rbBVk&feature=youtu.be

Elselien
en het Punktur Team
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