Nieuwsbrief Februari 2018, El Carmen Rivero Torrez (Bolivia).

Hoi allemaal
Hierbij nog wat nieuws uit het momenteel erg warme El
Carmen. De afgelopen maand heeft het veel geregend.
Ook in februari valt er volgens Carmen (die hier werkt)
nog een pak meer regen dan januari. Niet dat het dagen
aan 1 stuk regent, maar toch meer, langer en heviger dan
ik hier in 2007 en 2008 heb meegemaakt. Dat viel toen
ook buiten het regenseizoen.
Maar het is wel eens verfrissend en natuurlijk goed voor
de tuin!
De meeste boompjes doen het goed en groeien volop met
nieuwe blaadjes. Vooral de laatste aanschaf,
bananenplanten, groeien heel erg snel. Deze krijgen na
verloop van tijd weer wortelscheuten die we dan ook weer
kunnen verplanten en zo steeds nieuwe boompjes kunnen
aanplanten. Maar dat is nog even wachten natuurlijk.
We zijn begonnen met een klein tuintje naast de deposito.
Daar zitten sinds een dag of 2 zaden van boontjes in de
grond.
Omdat het inkompad richting het terras daarlangs loopt
gaan we morgen starten met een 2e moestuin omheining
te plaatsen naast het reeds aangelegde tuintje, met dus
ruimte ertussen om te passeren. Hier komen onder
andere pompoen en meloen. Deze zijn momenteel
gezaaid in aparte potten om ze straks in de tuin te kunnen
uitzetten. Ook tomaat is uitgezaaid in enkele potten om
nadien te verplanten.
Ik geef jullie graag nog wat foto's mee hiervan.
Omdat alles nog niet rond is in verband met mijn
verblijfsvergunning langer dan 90 dagen zijn Henrike en ik

naar Corumba geweest, de stad over de grens in Brazilië.
Ik heb nu een nieuwe stempel voor 30 dagen. Hier
hebben we meerdere matrassenwinkels bezocht en ook
naar andere huishoudelijke artikelen gekeken die
bruikbaar zouden zijn op het terrein. Ook zijn we in doehet-zelf zaken geweest en hebben we info verzameld over
allerlei werkmaterialen en prijzen. De keuze is er groter en
vaak kwaliteitsvoller dan in Bolivia. Er zijn ook 2 bomen/plantenzaken die in de toekomst bezocht kunnen worden
voor meerdere en andere boompjes voor de tuin. Volgens
de verkoper mogen ze de grens over, toch elders nog best
even navragen.
Veel groetjes, An

Roger, aanleg tuin.

Zaden in potten voor ze geplant worden.

Foto1,Bananen plant,

.
Foto 2,Fotomodel poes, die af en toe op bezoek komt.

Foto 3,Uitzicht op de tuin.

