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Het eerste krantje van 2022
En ik had het echt voorbereid, al voor de Kerst. Het krantje voor direct na het nieuwe
jaar… Maar samen met mijn hele recente “Gasten-map”, in mijn computer,
verdween de complete tekst. Ik heb wel back-ups, maar NIET van alles klaarblijkelijk
en al helemaal niet van die allerlaatste versie. Nou ja… Ik accepteer het nu eindelijk,
ooit vind ik wel weer een restantje terug maar nu hierbij: een nieuw krantje, echt fris
en gegarandeerd van dit jaar…
Zo omstreeks de feestdagen en januari in zicht
met zijn korte dagen met wie weet hoeveel
onwerkbare extreem-weerdagen kwam Mateusz
bij ons langs: of wij nog werkers wilden
hebben… mwah nou, zo in het nieuwe jaar?
Maar de mensen zaten erg omhoog, dus
eigenlijk was het ook wel makkelijk als er hulp is,
met voeren en hout . En als er twee mensen
meer zijn ook met koken. Het zijn Lena en
Andrej.
Dus ze
zijn hier,
eerst op
een soort
betaalde vakantie en met
korte dagen EN ze
mochten van Mateusz het
beton-huisje van nummer
43 wel eerst gebruiken.
Konden zij mooi daar het
huisje ook warm houden, voor Mateusz ook een opluchting… EN
nu het weer duidelijker wordt, wordt er steeds meer hout
geoogst; kapotte bomen, liggend fruithout. Wow!!! Andrej is wel
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zeer ervaren! Soms is de bodem nog zo nat van de
wintersneeuw en er is alweer regen: blijft de kar met
hout buiten staan. We kunnen door de leem niet
doorrijden en geeft jammer genoeg ook plaatselijk
modder. Lena en Andrej hebben een kleine boerderij in
Oekraïne en zijn dus heel goed in werken met
brandhout, zetten van omheiningen en Lena kan van
niets een ontzettend lekkere maaltijd maken. En nu start
Lena ook al met verven, wat ook altijd goed te pas komt.
Ze zouden
begin maart
naar huis gaan,
met toch wel
wat gezonde
euro’s mee en
we kwamen overeen dat ze terug komen net
voor de zomer, tegen een betere betaling.
Maar dat ging fout. De Oekraïense oorlog
brak uit, dus ze blijven hier maar
eerst.
En nu over het voortdurende
verkooplijst-gevecht; Heb je
eindelijk weer paarden voor op de
lijst, zijn ze a l w e e r weg.
Weronika rekende me voor dat er
ondanks alle paarden die steeds
van de lijst verdwijnen, er nog wel
acht nieuwe verkooppaarden zijn.
Dat geeft wel hoop. Nu maar
eerst fotograferen…
Paardenaanbod
Op de lijst krijgen we nu eerst Hlynur en Skogur. Vari was er al op, maar heeft zich
voordelig verder ontwikkeld. Dus die heeft een nieuw tekstje en krijgt nieuwe foto’s.
Ik zie er daarna nog vier: jonge ruinen die meer of minder werk gaan nemen om klaar
te zijn voor de verkoop. Dan zouden er nog zo twee verkooppaarden bij kunnen
komen. Elk met een eigen moeilijkheidsgraad en daarom komen die in aanmerking
voor een serieus uitgekozen verkoopadres. En nog merries…
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Merries ga ik nu niet aanbevelen, maar die komen
stapsgewijs wel steeds (even) op de site. Maar de
verkoop gaat zo snel naar speciale adressen en ik
weet graag waar vooral die heen gaan. Pas als we
zeker weten wie er nog meer voor verkoop in
aanmerking komen, zal ik over ze praten. Dus het
wacht op de training. En geïnteresseerden moeten
snel contact opnemen om nog een kans te krijgen.
We gaan mooi door de trainingswinter heen. De
twee stagiaires werken goed mee en heel bijzonder.
En er
gebeurt
genoeg,
deze winter. Ook in mijn kantoortje liggen nu
tegels en er zat al een vloerverwarming
onder. Dus ik heb hele warme voeten en
buiten wordt er druk aan de bodems van
beide longeerpaddocks gewerkt. Daarna
moeten er nieuwe wanden omheen. Het
wordt heel mooi.
Keueueurig
Evelina, mijn Nederlands sprekende werker, had het verven eerst op zich genomen.
En wow, die werkt wel door! Dan komt er nog bijschilderen van de kamers bij en we
zullen echt wel de kamers op de zolder klaar maken; er komen nu al
gastenboekingen binnen, dus we zullen ze nodig
hebben! Nu is de achterhal in voorbereiding. Helaas
moest ze zich afmelden vanwege een quarantaine,
maar ze zal terugkomen en nu ben ik ook nog blijer
met Lena, die ook aan het schilderen is geslagen!
Het wordt weer netjes, hier binnen, de tuinmeubelen
en wie weet wat meer.
Natuur
Had ik al verteld van alle bevers die allemaal rondom
ons dammen bouwen? In en bij de visplassen naast
de aanvoerweg. Maar ook op de stuw, aan het begin
van ons land waren ze ook al bezig een dam te
maken. Helaas hebben de mensen die het
bovenstroomse land hebben, die aanzet weg gehaald. Hun stukken land werden te
nat voor hen. IK zou het hier fantastisch vinden! En het zou de beek ook zoveel
mooier en waardevoller maken! Dan hebben we ook in droge zomers nog ergens
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gras en ook de afstroom van het water vanaf de
hellingen wordt trager. Gras is een waterplant en
die waardeert al het extra water. NU zoek ik
mensen die in hun zomervakantie ‘lekke dammen’
willen bouwen. Van natuurlijk materiaal en zo de
bevers uitnodigen om ook in de beek hier te
komen bouwen. Blijven de landen aan de beek
altijd natter en geven derhalve meer gras. En de
hele hydrologie in de buurt wordt beter.
Kijk maar op dit Youtube-filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=8aq8eVeoAg0
En ik heb meer ideeën om het terrein
klimaatresistenter te maken:
bomen zetten, inzijggreppels, swales of wadi’s

https://www.youtube.com/watch?v=WmF383xmJOg op de hellingen organisch stof
zoals alle slechte balen hooi en stro composteren misschien met behulp van ons
afvalwater… Er worden op het ogenblik zoveel nieuwe ideeën ontwikkeld! Als je
zulke dingen gaaf vindt, kan je mee helpen! Ook praat ik graag over je ideeën. Maar
het liefst wil ik natuurlijk dat je echt komt werken aan de dammen, de greppels. En
wie weet kan ik voor volgend jaar pootgoed kopen om bomenrijen te gaan zetten.
Zoveel ideeën, zoveel mogelijkheden. En misschien heb je ook wel zelf ideeën die
we kunnen bekijken! Mail me er maar eens over!
Nog even over de Oekraïne
Hier is alles rustig. Thuis zie ik alleen de benzineprijzen stijgen en er wordt ook
behoorlijk ingekocht, maar hamsteren is het niet te noemen. Ik ben heerlijk met
Mascha net een klein weekje weg geweest: naar Wenen, Bratislava en terug via
Wrocław. Daar nam Mascha een
extra dagje, maar ik hoorde thuis al
roepen, dus ik ben doorgegaan en
weer thuis. En pas op de
terugweg van de reis, vanaf
Bratislava, kreeg je veel mensen te
zien die op reis zijn. Geen
vluchtelingen zoals wij dat geleerd
hebben, maar als vakantiegangers,
met hun hondje, poes en konijnen.
Veel moeders met kinderen.
Onderweg zijn overal helpers, met
chips, drinken en
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probleemoplossers. En de mensen die we op het station zien, hebben klaarblijkelijk
allemaal een einddoel. Mensen die ze al kennen. Familie in het westen, oude
bekenden... Dat lost zich allemaal heel vloeiend op, maar ja de treinen zijn wel mooi
vol. Het treinpersoneel vraagt of ze Oekraïens zijn en zodra ze een document laten
zien, krijgen ze een kaartje. Ik ben weer onder indruk van Europa; die hebben toch
maar mooi op tijd de treinnetten gereviseerd hier in het oosten van de EU. Zo past
het allemaal. Nergens is paniek en we vertrouwen hier op de Nato! Nu maar hopen
dat Poetin niet te erg dement is.... Dus in elk geval is het hier nu rustig en wellicht
minder gevaarlijk dan nabij het Rotterdamse havengebied…
De toekomst zal wel komen: Tsja
en hoe dan ook:

-

Þetta reddast -

WELKOM!

Elselien
en het Punktur Team
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