Nieuwsbrief 7.
In de put!!!!!!!
Tja, we hebben letterlijk en figuurlijk een week in de
put gezeten, maar ook daar komt een eind aan.
Maandag hebben we in de stromende regen al het hout
voor de kachel verzameld en met behulp van Erik en
Tom, onze Belgische houtkappers, met hun houtwagen
naar het bovenste terras gebracht. Ze komen nog een
dag klieven en palen zagen, maar dat heeft geen haast.
Totale opbrengst van het kapwerk is ong. 60 m3.
Dinsdag zijn we naar Coimbra geweest, lekker gegeten,
winkel in en uit en boodschappen gedaan in een super
modern winkelcentrum. Wat een verschil: de stad of
het “binnenland”; modern en 20/30 jaar terug in de tijd.
Donderdag kwam Fernando met Paulo om de putten
schoon te maken. De put boven is 7 m. diep en was
snel schoon.

Mbv. de lier en het bakje wordt het vuil uit de put omhoog gehaald,
tevens dient het als vervoermiddel voor de schoonmaker, Paulo.

Als de bodem in zicht komt gaat Paulo naar beneden om deze schoon
te maken.

Het duurt ongeveer een dag eer de put weer gevuld is.
De opbrengst nu is ong. 5 m3 per dag, maar dat is
afhankelijk van de hoeveelheid regen. Bij veel regen is
de opbrengst hoger, bij droogte is het nog minder.
De put in de wei is een ander verhaal. Hier moest de
pomp van de brandweer (bombeiros) bij komen, omdat
deze anders niet leeg te pompen was. Gelukkig is Paulo
vrijwilliger bij de bombeiros en was dit snel geregeld.

De put vult zich zo snel, zodat er hard gewerkt moet
worden om hem schoon te maken voordat de laarzen
vol lopen. Dit gebeurde toch, want de pomp raakte
verstopt door alle prut.

De putjesscheppers: Liesbeth en Paulo.

De wanden werden met de hoge drukspuit schoon gemaakt onder
toezicht van de brandweer.

De put op de wei kan 2 keer per dag leeg gepompt
worden en levert nu per keer ong. 15 m3 water op.
Op de wei gaat Fernando een tweede put maken van 6
tot 7 m. diep. Een paar terrassen hoger komt een grote
opslagtank, zodat ons waterprobleem is opgelost.
Het is echt wel waar: na regen komt zonneschijn.
Dit was het weer, tot de volgende keer.

