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In de schilderweek van oktober  

(21-28) hebben we nog plek voor 
twee cursisten. Wilt u meer weten, 

dan kunt u kijken op 
http://www.montedocasarao.com/Nl/

n_painting.html 
 

 
 
Extra info 
 
http://www.lifecooler.com/portugal/
produtosregionais/
RotadosVinhosdoAlentejo 
 
http://www.vinhosdoalentejo.pt  

 
 

vervolgens op jezelf bent aangewezen, geeft nu 
niet bepaald een lekker vakantiegevoel. Maar 
het moet gezegd: de Portugezen die hier ge-
weest zijn, vinden wat wij te bieden hebben, zo 
gek nog niet. Zelfs voor herhaling vatbaar.  
 
 

3. DOC-WIJN UIT DE ALENTEJO 
 
Op de Nederlandse wijnkaart zul je niet vaak 
een Portugese wijn vinden, en al helemaal geen 
Alentejaanse wijn. Borba kent men nog wel eens 
van naam, maar de andere Alentejaanse wijnen 
zijn grote onbekende en vooral bestemd voor de 
binnenlandse markt.  
Alentejaanse wijn wordt gemaakt van allerlei 
oude inheemse druivensoorten. Dit in combina-
tie met 
moderne 
technieken 
zorgt voor 
eersteklas 
kwaliteits-
wijnen die 
door ken-
ners hoge-
lijk worden 
gewaar-
deerd.  
Op internet is veel te vinden over de Alentejaan-
se wijnen. Leuker is natuurlijk u te laten voor-
lichten op de herdades zelf en daar rond te lo-
pen en de wijn te proeven. De komende weken 
presenteren de wijnboeren hun nieuwe wijnen 
en zijn er overal proeverijen. De rota dos vinhos 
do Alentejo, de wijnroute, wijst u de weg.  
 

 
4. WILLEM 
 
Rest mij nog te vertellen dat Willem er niet meer 
is. Fijne, dappere Willem. Hij kon op het laatst 
nog maar een paar stappen zetten en dan zakte 
hij door zijn poten. Het lukte hem niet meer op 
eigen kracht op te staan. Zonder morren liet hij 
toe dat we 
hem overeind 
hielpen, met 
een blik van: 
Ik kan het ook 
niet helpen.  
Zijn spieren, 
vooral die van 
zijn achterlijf, 
functioneer-
den niet meer 
en hij was moe, zo moe.  
Hij heeft een geweldige tijd gehad hier met een 
vrijheid waar menige hond voor zou tekenen. Hij 
was de baas van het roedel. Zijn grote vriendin 
Sproet, Stoffel, Sofie, de kleintjes: hij was hun 
grote voorbeeld en het liefst zaten ze de hele 
dag naast hem.  
We hebben naar eer en geweten gehandeld, 
Willem, maar waar ik mee worstel, is dat je op 
het allerlaatste moment nog even protesteerde, 
alsof je wilde zeggen: ‘Het gaat best hoor, voor 
mij hoeft het nog niet.’ 
Het is niet iedereen gegeven voor  
God te spelen.  
 

1. DE ZOMER VAN DE HONDJES 
 
Sinds begin juli hebben we er vier jonge honden 
bij. Toeval? Het lot? Misplaatst medelijden?  
Wammes, Joris en Lotte, middelmaat Portugese 
jachthond, zijn nu 4 maanden oud. Sofie, een 
rafeiro do Alentejo, is 5 maanden. We proberen 
voor de kleintjes (broers en zus) een goed te-
huis te vinden maar dat zal niet makkelijk zijn: 
er zijn hier jonge honden in overvloed. Het is 
voorlopig 
dus onze 
taak deze 
ongeleide 
projectielen 
enige rich-
ting te ge-
ven. Voor-
waar een 
hele klus. 
Ze slopen 
alles. Kus-
sens, stoelen, schoenen, dozen, wc-borstels, 
tijdschriften, bezems: wat ze maar te pakken 
kunnen krijgen.  
Van de tuin waar ik zo trots op was, is ook wei-
nig meer over. Rozemarijn, agave en passie-
bloem schijnen erg lekker te zijn. Het zijn sowie-
so geen moeilijke eters: kurk is zeer smakelijk, 
en eikeltjes, sprinkhanen, mieren, zeep, stenen, 
piepschuim, aarde, aanmaakblokjes en touw zijn 
ook niet te versmaden. De drollen zijn navenant: 
óf ze blijven drijven óf het zijn rolletjes stof óf ze 
zien eruit als saucijsjes met een stukje touw 
ertussen. 
Het duurt een jaartje, denken/hopen we, en dan 
zijn het keurig opgevoede honden die doen wat 
je zegt, niet weglopen en niet meer bovenop de 
glazen tafel zitten. Enige hulp kunnen we daarbij  
best gebruiken: zaterdagmorgen om 9.00 uur is 
het puppycursustijd! 
 
 

2. PAMPEREN VERSUS PRIVACY 
 
We hebben tot nu toe veel meer Nederlandse 
dan Portugese gasten gehad. Logisch, want we 
richten ons hoofdzakelijk op de Nederlandse 
markt. Dat is echter niet de enige verklaring. 
Ons concept spreekt de Portugezen niet aan. 
Privacy? Eigen berg? 
Wandelen? Rare buiten-
landers! 
Helemaal een verras-
sing is het niet. Toen we 
met het project begon-
nen, stelde de stadsar-
chitect al voor alle hui-
zen beneden in het dal 
te bouwen met het 
zwembad in het mid-
den. Dat de meeste 
Nederlanders op een 
kluitje wonen en in hun 
vakantie even niemand 
willen zien, ging er bij hem niet in.  
Portugezen willen ook graag een beetje verwend 
worden. Ze stellen het erg op prijs als er elke 
dag iemand langs komt om een praatje te ma-
ken, de vuilnisbak te legen en de bedden op te 
maken. Dat je de sleutel krijgt van je huis en 


