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Arte no Pendor, Ervedal da Beira,

de weg terug

Veel is er verwoest bij Arte no Pendor in Portugal na de vuurstorm van 15 op
16 oktober j.l.
Christine Weber, Jenny de Groot en ik hebben met het geschonken geld, wat
tijdens de bijeenkomst van maandag 6 november j.l. verzameld is, de reis terug kunnen ondernemen.

Moeizaam en emotioneel was het. Het
moest gezamenlijk
worden ondernomen om de pijn en
het verdriet een
plaats te kunnen
geven. Om te verwerken en om elkaar te steunen.

Een helende weg,

de vliegreis, autohuur, eten en drinken, wat kleine presentjes voor de host
Brian van ons verblijf in Ervedal, een bedrag voor steun aan Paulo, klein- en
middelgroot gereedschap om een begin te maken met het opruimen van de
verwoesting, een afsluitend etentje en nog veel meer kleine en wat middelgrote noodzakelijke uitgaven om het inferno te boven te komen.
Dit alles is mogelijk gemaakt door jullie schenking. Een geweldige steun van
vrienden en collega’s om de weg terug, een helende weg, te hebben kunnen
lopen.

De weg terug,

moeizaam en emotioneel was het. Het moest gezamenlijk worden ondernomen om de pijn en het verdriet een plaats te kunnen geven. Om te verwerken
en om elkaar te steunen. Vooral Paulo had veel verdriet. Op de plaats waar
ooit de caravan stond op de Helling bij Arte no Pendor is zijn ongeluk gebeurt. De caravan is zo goed als geëxplodeerd, in een seconde of wat. De
steekvlam was zo heet dat hij hieraan niet heeft kunnen ontkomen. Hij was
ervan overtuigd dat ik het niet had overleeft. Dat was een zéér moeilijk ervaring. Ik was in het huis, maar had deze nog net op tijd ontvlucht. Enkele minuten later zou alles in vlammen opgaan. Mijn verdriet voor alles wat verloren is
gegaan en de dromen die ik heb gekoesterd, de vele investeringen in tijd,
werk en geld is nog maar moeilijk te accepteren. Mijn vriendin Anir en ik krijgen hiervan niets terug om de schade wat op te vangen. Officieel was op het
tijdstip van de vuurstorm niemand daar ingeschreven.
Anir was godzijdank in april verhuisd.

Dankbaarheid,

wij zijn allen dankbaar dat wij deze reis terug hebben kunnen ondernemen.
We hebben gevreesd voor het ergste. Verdriet dus over wat verloren is gegaan, maar ook geweldig dat Ervedal weer opkrabbelt en wij het er levend
vanaf hebben gebracht en dat onze vriend Paulo uit Ervedal goed herstellende is van zijn brandwonden aan beide armen.
Hij moet nog wel rustig aan doen. Gezien zijn ’natuur’ is dat een moeilijke
opgave. De vele aardige, mooie en bijzondere kaarten die geschreven en
verstuurd zijn, worden door hem gekoesterd en helpt in zijn verwerkingsproces.

Ervedal da Beira,

één van de vele getroffen dorp in de Beira Alta waar op loop afstand Arte no
Pendor gelegen is.
Bewoners die het leven weer oppakken. Dieren die terugkomen in de velden
en schuurtjes rondom Ervedal, waar het gras, de varens, mimosa, braam en
brem weer gaan groeien. Kikkers kwaken weer in de vijvers. Olijfbomen die
aan de basis weer gaan uitlopen. De brandbare Eucalyptus wat aan de voet
weer ontspruit. Daar moet Portugal dan weer wat minder blij mee zijn.

Er zijn mogelijkheden
om Arte no Pendor te behouden.
Op een verkleinde schaal en met
eenvoudige voorzieningen.

Mogelijkheden.
Er zijn reële mogelijkheden om Arte no Pendor weer geschikt te maken voor
een kort verblijf. Een korte werk- en verblijfsvakantie. Maar dan moet er nog
wel het een en ander gebeuren aan constructie, schoonmaak en de aanleg
van eenvoudige voorzieningen.

Wat er wel is,
•
•
•
•
•

•

•
•
•

50 procent van de constructie is blijven staan,
10 procent is óver van al het bouwmateriaal en het fijn/klein, ooit verzamelde en
uitgebreide collectie gereedschap en bevestigingsmateriaal,
50 procent van de tuin is niet verloren gegaan, loopt uit en is niet geheel verbrand,
De waterbron en het bronhuisje zijn intact gebleven.
Het generator huisje met het groot elektrisch gereedschap zoals een grote haakse
slijper en zware klopboor/beitelmachine en een werkende waterpomp, twee bosmaaiers en ook oplaadapparatuur heeft geen noemenswaardige schade.
De keuken en de huiskamer zijn overeind gebleven en heeft alleen maar roetschade
en het grote dak bovenop het huis (het atelier) is alléén maar fors beschadigd. Deze
kan hersteld worden met goed overleg.
Het houthok is toegankelijk, opgeruimd en kan gevuld worden met het hout van de
bomen die het niet hebben gered. Een voorraad dus voor een aantal járen.
De oven en de BQ zijn geheel intact, bruikbaar, kunnen zo gebruikt worden voor
bakken en grillen van brood, vlees en vis.
Het grote waterreservoir van 15.000 liter, ’de plonsbak’, is nog volkomen intakt en
kan met het beschikbare water uit de bron ( nu tweeduizend liter per dag) gevuld
worden voor een frisse duik in de zomer en bewatering van planten en moestuin.

De omgeving is
een woestijn van
verbrand bos.

Arte no Pendor, Beira Alta, Ervedal da Beira,
Een groene omgeving met olijfbomen en veldjes, gestapelde muren en een begaand pad. Jenny de Groot gaat uitwandelen vanuit Arte no Pendor met onze
hond Snoopy. Snoopy verblijft nu bij vriendin Anir Witt in haar woonplaats aan de
westkust van Portugal, nabij Peniche, São Bartolomeu dos Galegos. Hij heeft een
geweldige oude dag. Opname met smartphone: Jenny de Groot, november 2010
https://youtu.be/Y5tWvV36Mgw

Omgeving,
de omgeving is een woestijn van verbrand bos, met nú al groene velden en
een prachtig uitzicht op de Serra de Açor en de Serra da Estrela. Het voorjaar
breekt aan.

Opruimen van alle schade,

Christine, Jenny en ik (maar ook Paulo als 'chef') zijn begonnen met het
organiseren en opruimen van wat de vuurstorm veroorzaakt heeft.

Een klus van jewelste,

wij zijn gewoon begonnen. Het zichtbaar maken en losmaken, het verzamelen
van bruikbaar materiaal, waardoor ook mogelijkheden bloot komen te liggen.
Het afvoeren van het schoot, asbest dekplaten van het houthok,
de overblijfselen van de caravan, het puin (en dat is mij nogal wat … ) zal nog
plaats moeten vinden. Maar er is gedurende ons verblijf al héél véél gedaan.

Wat er wel is,

is waardevol genoeg om er een plek te maken waar kunstenaars een tijdje
kunnen verblijven. Eenvoudig; met keuken, slaapkamer/huiskamer en een
eenvoudige douche en toilet.

Mogelijkheden,

er zijn goede mogelijkheden te creëren om als kunstenaar/liefhebber tijdelijk
te verblijven en te werken. Daar een fijne tijd te hebben.

Arte no Pendor, Ervedal,
ligt aan een van de uitlopers van de Serra da Estrela, op loop afstand van het
aardig en zelfvoor
zienend dorp Ervedal da Beira, samen met haar bijzonder en lieve inwoners is
het daar goed verblijven.

Alles is aanwezig;

een bakker, 2 mini supermarkten, bank, drie café’s, restaurant, een theatertje,
postkantoor, dokterspost, tandartspraktijk, drogist/apotheek, een kiosk, tankstation en eens in de week een wagen met vlees en vis.
Het drinkwater uit een bron in het dorp is gratis.

* Een volledige maaltijd in het dorp bij café/restaurant ~O Leque~, kompleet; met soep,
hoofdmaaltijd; frites/rijst/gekookte aardappelen, vlees of vis, een eenvoudige salade,
wijn/water of cola, olijven en brood, een regionaal nagerecht en/of koffie voor: € 7,-

Opbouwen van wat geweest is, is niet meer mogelijk.

maar met ondersteunende hulp van enthousiaste kunstenaars en/of liefhebbers kan er een plek gemaakt worden waar je enige tijd kan verblijven om te
genieten, te werken, uit te rusten en kennis te nemen van een geheel andere
en ook verrassend bijzondere omgeving.
Het kan een uitvalsbasis zijn voor een aantal geweldige wandelingen in de
Serra da Estrela. Een verblijf voor enige tijd onder redelijke comfortabele
omstandigheden kan mogelijk gemaakt worden en wordt gratis ter beschikking gesteld voor de helpers; kunstenaars en/of liefhebbers.
Maar voorlopig is de plek dus niet meer dan een eenvoudige kampeerplek
dat moet worden aangepast, ingericht en opgeruimd.

Wat Arte no Pendor kan bieden,

is een plek met één of twee tenten en een eenvoudige watervoorziening; vijver/bron.

Wat ik vraag,

Arte no Pendor te helpen nieuw leven in te
blazen om in de toekomst een aardig verblijf
voor enige tijd onder betere omstandigheden
gratis voor kunstenaars en liefhebbers mogelijk te maken tegen wat onderhoudswerk en
wat klussen aan huis en tuin.
* Wie wil en kan ons/mij helpen om de elementaire voorzieningen aan te leggen
leggen, constructie werk te verrichten, opruimen van de schade aan huis en tuin,
een nieuwe watervoorziening regelen en wat andere noodzakelijk klussen.

Een warme ochtend zon en een plek om te slapen zijn gegarandeerd.
Op eigen kosten.
De reis, het eten en het drinken.
Neem contact met mij op als je hierover ideeën
hebt.
Ik kijk uit naar een bericht van geïnteresseerde
reiziger(s)/kunstenaar(s)/liefhebber(s).

Ik dank iedereen voor de steun en voor alle giften die ’de weg terug’ mogelijk hebben gemaakt. Mede namens Jenny, Christine, Anir en Paulo.
Een hartelijke groet,
Tony Boiso
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