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een is geboren in de straat waar nu de ander 
woont of je hebt in hetzelfde orkest gespeeld. 
Heel bijzonder vonden we het toen bleek dat ie-
mand het huis had gekocht van de ouders van 
een van de andere gasten. Wie/Wat volgt? 
 
 

3. WOLFSKIND 
  
Portugal heeft sinds november vorig jaar zijn eigen 
wolfskind. In de heuvels bij Serpa, in het noord-
oosten van de Alentejo, is bij toeval een vrouw 
ontdekt die daar al 23 jaar in een door haar ou-
ders opgelegd isolement leeft. Tot haar 10e is Ana 
de Fátima gewoon naar school gegaan, maar 
daarna is ze door haar ouders, die dachten dat ze 
een of ander gebrek had, afgezonderd gehouden 
van de  buitenwereld.  
Wolfskinderen (de term wilde of geïsoleerde kin-
deren is in de regel toepasselijker) hebben altijd 
zeer tot de verbeelding gesproken. De (fictieve) 
Remulus en Romus, Mowgli en Tarzan redden zich 
wel en socialiseren wonderwel, maar de echte 
gevallen (er zijn er zo’n 100 bekend) zijn oneindig 
veel schrijnender en aandoenlijker. Een bron van 
inspiratie voor wetenschappers, schrijvers en film-
makers, dat wel. Truffaut maakte een film over 
Victor, de Wilde van Avey-
ron; Werner Herzog maakte 
een film over Kaspar Hau-
ser;  Davenport over het 
Californische meisje Genie, 
dat 11 jaar lang opgesloten 
leefde, de meeste tijd op 
een stoel vastgebonden. 
Onlangs is 3096 Tage, de 
film over Natascha Kam-
pusch in première gegaan, 
het Oostenrijkse meisje dat 
op haar tiende werd ont-
voerd en 8 jaar lang in een 
kelder werd opgesloten. 
 
Ana de Fátima die ‘op haar 9e gestopt is in de 
tijd’, zoals de hulpverleners het uitdrukken, is 
voorlopig opgevangen in een bejaardentehuis. Er 
is goede hoop dat zij ooit zelfstandig zal kunnen 
functioneren.  
 
 

4. WINNAARS 2012 
 
Cees en Anneriet Riemslag zijn de winnaars van 
onze nieuwjaarsloterij. Familie deze keer, gezellig, 
en echt geen doorgestoken kaart. Buurvrouw  
Maria Baptista, die de trekking voor ons verricht-
te, zal daar haar hand voor in het vuur steken.   

‘Een beetje beduusd zijn we ervan...’  
 

Meer over de winnaars vindt u op onze website. 
 

1. HETZELFDE MAAR DAN ANDERS
  

Elke eerste nieuwsbrief van het jaar zou er het-
zelfde kunnen uitzien. Dezelfde onderwerpen 
zou ik elke keer kunnen gebruiken: de carna-
valsoptocht in Loulé (stond weer bol van troika 
en crisis), de vakantiebeurs in Utrecht (doen we 
nu voor het derde jaar, als promotors van de 
Alentejo), de zwaluwen (uit Afrika terug sinds  
1 februari en wonen weer in de garage), de 
bloeiende en geurende mimosa (zorgt voor het 
ultieme lentegevoel), de cantharellen (eenmaal 
gevonden, heb je wel wat bijzonders) en na-
tuurlijk de nieuwjaarsloterij met de trekking van 
de winnaars van het jaar daarvoor. 
We gunnen al onze gasten een gratis weekje 
Monte do Casarão, maar zo langzamerhand 
hopen we stiekem dat één familie in het bijzon-
der een keer de loterij wint, en wel de familie 
Heuzer. In december waren André en Maureen 
voor de tiende keer bij ons en deo volente zien 
we hen in juni weer.  

Waarom gaat iemand jaren achter elkaar naar 
dezelfde plek op vakantie? ‘Wij ervaren hier het 
ultieme vakantiegevoel: alles kan, niets moet.’ 
En ‘En steeds is er, na een dag veel of weinig 
doen, je eigen plekje op de berg.’  
Ze zeggen nog veel meer. Voor de volledige 
tekst kunt u even op onze website kijken in het 
gastenboek, bij het onderdeel Gasten. 
 
 

2. FEEST DER HERKENNING 
 
Hoewel ze met stip bovenaan staan, zijn André 
en Maureen niet de enigen die vaker Monte do 
Casarão als vakantieplek uitzoeken. Goede 
tweede is een familie die al 8 vakanties hier 

heeft doorgebracht, gevolgd door 2 families met 
6 en 5 families met 4 vakanties. Dat families 3 
of 2 keer komen, is eerder regel dan uitzonde-
ring. Het is steeds een feest der herkenning. 
Grappig is dat er altijd wel ergens een link is, 
zowel tussen de gasten onderling als tussen de 
gasten en ons. Of je hebt op dezelfde school 
gezeten, of je hebt wederzijdse kennissen, of de 
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Correctie 
  

Van 18 - 25 april en van  
3 - 10 oktober (en niet 11) 
zijn er weer schilderweken op  

Monte do Casarão.  
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