
Maandag, 4 november  

 
Brand is een grote angst voor de mensen nu het hier zo in en in droog is. Het heeft al in geen 
weken meer geregend. Op de app en de mail sturen mensen elkaar gebeden toe waarin 
gebeden wordt voor regen. Veelzeggend en ontroerend ook is het gebed van paus 
Franciscus.  

Vandaag zagen we weer een flinke 
rookpluim boven de bergruggen 
uitkomen. Het bleek dat er een 
stroomkabel was geknapt, de vonken 
hadden de paal in brand gezet en binnen 
no-time stond het hele land in vuur en 
vlam. Deze boer had een paar dagen 
geleden net ingezaaid. Het zijn flinke 
financiële schadeposten. Wel bestaan er 
mogelijkheden dit op het 
elektriciteitsbedrijf te verhalen, maar dat 
kost veel heen en weer geschrijf, soms 
zelfs advocaatkosten en het kan best één 
of twee jaar duren voor je het geld ziet. 

 
Hier op de foto zie je tussen de oude maisstoppels de nieuwe soja al opkomen. De oude 
verdroogde maisstoppels zijn zeer brandgevoelig. In Nederland gaan we de grond 
omploegen voor er gezaaid wordt. Hier niet! De ervaring heeft geleerd dat er 
aardverschuivingen komen bij (hevige) regenval. Dit inzicht – de grond niet eerst omploegen 
– heeft de landbouwboeren hier in Brasil veel opgeleverd, want de oude methode van 
omploegen na de oogt werkt teleurstelling in de hand.  
  



Donderdag, 7 november 
Bij de supermarkten worden nog steeds royaal 
plastictasjes uitgegeven. Voorbij de kassa staat 
personeel om je boodschappen in pastictasjes te 
stoppen en naar de auto te dragen. Er wordt kwistig 

met de gele tasjes 
omgegaan, want te zware 
spullen kunnen ze niet 
houden. Dat betekent één 
fles (fris)drank in een tasje... 
en dan maar weer een 
nieuwe voor de volgende 
boodschappen.  

 
Aanvankelijk zou je 
denken: ik wil die 
plasticzakjes niet... 
maar dan hebben we 
niets om de vuilnis in 
te doen. Zowel bij het toilet als in de keuken gebruiken 
we de gele tasjes voor in de vuilnisemmers.   
Opmerkelijk is dat er op deze tasjes een bijbeltekst 
staat vermeld en wel: ‘Wentel U weg op de Heere en 
vertrouw op Hem; Hij zal het maken’ (Psalm 37,5).  
 
 


