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Soms zijn er dingen waarover we ons hier verbazen. Wat 
is dat nou? Een geiser die buiten hangt? Een ketting i.p.v 
een regenpijp?   
Het is toch vreemd dat aan de buitenmuur van de 
keukenruimte een geiser hangt die het water verwarmt. 
Er is een elektriciteits- en een gasaansluiting en de gasfles 
staat in het kastje 
tegen de 
buitenmuur. Het 
warme water dat 
uit de kraan en uit 
de douchekraan 
komt is ingesteld 
op 40 graden. Als 
het te warm is, 

kun je het afkoelen met de koudwaterkraan.  
Een eigen watertoren? Jazeker, Bij de familie 
Berendsen is een zgn. Nortonput ‘geslagen’ Daarmee 
wordt water opgepompt dat ongeveer op 120(!) 
meter diepte zit. Het is helder water dat we kunnen 
drinken. Dat water wordt naar onze watertoren 
gepompt en daar maken alles zes de bejaardenhuisjes 
gebruik van. 
 

We doen bezoeken 
waarbij we ons 
verwonderen over 
de liefde die 
mensen hebben 
voor bomen, 
bloemen, planten 
en vruchten. Jan 
Hagen is zo 
iemand die 
ons met trots 
zijn paradijs 

toont. Voor ons is alles bijzonder! 
Gemberknollen in de grond? Zo heb ik me de  
gember die wij thuis in de thee doen, niet  
voorgesteld. Moerbeistruiken die lijken op  
onze braamstruiken. Een citroenboom die het  
hele jaar door vrucht draagt, sinaasappel- 
bomen, bananenbomen waarin de kam  



bananen te hoog zit om ze goed naar beneden te 
halen. Waar mogelijk plukt Jan enkele vruchten, legt 
ze op een stapeltje om ze straks in een tasje te doen, 
zodat wij ze mee naar huis kunnen nemen. Deze keer 
zijn het citroenen, tomaten en bessen van de 
moerbeistruik.  
Dankjewel Jan! ‘Gostoso!’ 
 
De tuin van Donna Anna is ook zo’n lusthof. Al 
hobbelend rijden we Rincauo op, een zandweg 
waarvan wij denken: alle onderdelen van de auto zijn 
nu toch echt wel los-gerammeld. Maar wanneer we 
het erf oprijden, met aan weerszijden grote 
palmbomen, komen we in Anna’s lusthof. Haar hobby 
is planten en bloemen. Tot mijn grote verrassing zie ik 
heliconia’s hangen, een decoratieve bloem die ik in 
Nederland zo nu en dan wel eens koop. Je hebt ze in 
een hangend, maar ook wel in een staande soort. En... ik krijg er eentje mee! 
 
 
 


