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Zo plukt Jan voor ons de avocado’s  
Op de grens met de tuin van onze benedenburen (bedenk dat het centrum, waar wij wonen, 
opgebouwd is uit terrassen) staat een grote avocadoboom. Ik heb er ongetwijfeld al eerder 
van verteld. Het gaat om de boom waarin zo nu en dan toekans zitten, die de vogelwereld de 
stuipen op het lijf jagen. Het nest van ons duifje is ongetwijfeld door een toekan uitgeroeid. 
Toekans zijn sierlijke en kleurrijke vogels, maar het zijn de Vlaamse gaaien van Brasil. 
April is de maand dat de avocado’s rijp zijn. Er vallen geregeld al rijpe avocado’s op de grond. 

En dat gaat met een harde plons. Jammer 
genoeg zijn ze dan gebroken en je kunt er zo 
snel niet bij zijn of de vogels hebben zich de 
avocado al toegeëigend. Maar wij hebben 
hier Jan, en die heeft er iets op gevonden om 
avocado’s ongeschonden uit de boom te 
plukken. Zie hier de foto: een lange stok, met 
bovenin een metalen blik als vangnet.  
Zo’n avocado is één en al vet, maar wel het 
gezonde vet. Ik stel me zo voor dat veel 
dieren zich met een avocadomaal 
voorbereiden op de winter hier. We horen 
soms de mensen al zeggen dat er een strenge 

winter op komst is. Dat betekent dat het wel 
eens enkele nachten beneden nul graden 
kan worden. Voor ons is dat een lachertje, 
maar hier is iedereen huiverig voor vorst: het 
geeft een slechte tarweoogst.  
 

 
 
 
 
Vrachtauto’s   
Bernt en zijn vrienden doen 
een wedstrijdje. Het gaat er 
om wie de langste 
vrachtauto heeft gezien. 
Pake en beppe denken dat in 
Brazilië de langste 
vrachtauto’s rijden.  



 
Deze foto’s laten een vrachtwagen 
van 25.60 m. zien. En  we hebben ze 
hier zelfs van 30 m. gezien. Reken 
maar dat je moet oppassen als er 
zo’n auto voor of  
achter je rijdt. Ze doen er hééél lang 
over als ze moeten remmen.  
 
 
 

 
 
 
Rotary Arapoti 
En dan ben ik bijna aan het 
eind van mijn verblijf hier in 
Arapoti en dan ligt daar nog dat 
vaantje van Rotary Burgum in 
de koffer. Ik had de stiekeme 
hoop dat ik iemand uit onze 
gemeente zou spreken die zelf 
bij de Rotary zat. Jammer, dat 
was niet het geval. Vreemd 
genoeg zijn wel enkele 

mannelijke gemeenteleden in een ver verleden 
ooit eens lid geweest, maar dat is geen 
vriendschap voor het leven geworden. Kortom, 
niemand kon mij hier introduceren. Dus moest ik 
er wel alleen op af. Toen ik dat hier en daar 
rondbazuinde, vertelde een kerkenraadslid mij dat 
haar zus vroeger met een uitwisseling van 
jongeren was mee geweest en dat ze nog wel 
enkele mensen kende.  
Henk en ik werden beide uitgenodigd om een 
clubavond bij te worden.  We werden erg 
vriendelijk onthaald. Natuurlijk wisselden we, 
zoals Rotarians dat doen, op die avond onze 
vaantjes. Zelfs voor onze Rotaract gaat er een 
vaantje mee naar Burgum.  

 
 
De tulpen komen boven  
Op 17 februari j.l. ontdekte Boele dat de tulpenbollen spruiten kregen. “Kijk, pake een beppe 
komen weer thuis!” Karloo stuurde ons een foto van de bloempot waarin ze bij ons vertrek 



de drie tulpenbollen hadden geplant. Gelukkig maar, dat ze een pot hebben genomen, want  
deze kan gemakkelijk mee met de verhuizing. Karloo en Carlijn gaan in een boerderijtje 

 wonen in Groenekan (bij Utrecht). Maar daar 
zullen ze vast nog veel meer bloembollen,  
planten, struiken en bomen nodig zijn om de 
tuin gevuld 
te krijgen.... 
En zeker 
handige 
tuinders!  
Van Fagja 
kwam de 

eerste foto een paar weken later, maar die hadden de 
tulpenbollen dan ook in de tuin geplant.  Haarlem ligt 
ook wat dichter aan de zee natuurlijk. Bernt vond dat 
Fagja er maar handjes op moest plakken: dan konden 
pake en beppe de tulpen beter zien. “Goed bedacht 
Bernt! Nu kunnen wij het ook zien.”    
Lieve Fagja, Hielco, Bernt, Marij, Karloo, Carlijn, Nanne, 
Marijn en Boele, we zien er naar uit jullie weer te zien! 
Een dikke knuffel van ons.  
 


