
Het verhaal van een catastrofe.

Ik moet eraan beginnen, niet als therapie . Het valt mij zeer zwaar om onze belevenis nog eens over 
te doen .
Daar bovenop ben ik een trage typer en met veel typ fouten. Ik heb alleen het licht van het scherm.
Ik zou dit beter in het Engels schrijven, deze computer heeft Engelse correctie. De Nederlandse 
correctie wil niet werken. Maar dit is de enige computer met nog een goede batterij. 
Daarboven op heeft deze computer ernstige klavier problemen. 
Normaal dicteer ik tekst en Christine typt dat sneller . Maar nu blijkt dat niet te kunnen, te moeilijk.

Zondag 15 oktober.
Ik sta gewoonlijk op tussen 5 en 6 uur s'morgens. Dan doe ik wat computer en internet werk.
Ik zie dan ook naar de site van fogos.pt, …..
Ik zie 4 gemarkeerde grote branden in een rechte lijn met exact de zelfde afstand tussen. 
De weer site geeft een te verwachten zware cycloon wind die blijkbaar haaks op die brandlijn zal 
komen. Later verneem ik dat er nog veel meer branden zijn aangestoken. 
Alles blijkt zeer tactisch gepland te zijn. Dit is niet het werk van een pyromaan, maar van een 
georganiseerde criminele bende. Wie en wat zit hier achter?

We zijn nog niet direct gealarmeerd want er zijn wel meer zulke branden in onze omgeving.
We hebben er al veel gehad op veel kortere afstand. 
S'avonds gaan we naar het huis (living + slaapplaats boven). We kijken een film.
Maar als ik even ga plassen zie ik een wel erg rode hemel. Er is een sterke wilde wind. Ik bel 
Martha in Ervedal , de verbinding is slecht en ze kan nog juist zeggen “ het is al boven Fiais” voor 
de communicatie is verbroken. Ik rijd met de Mitsubichi naar Fiais en verder,...
op een paar kilometer voorbij Fiais woed een hevige brand die zeer snel vorderd door de wind.
Ik rijd snel terug naar de quinta. We zijn goed uitgerust om een brand te stoppen, 
eenvoudige maskers, tanks met water , pompen , grote brandblussers, maar met ons twee is dat niet 
mogelijk om dat allemaal te gebruiken. Ik bel om hulp maar geen enkele communicatie blijkt nog te
werken.
We verwachten de brand uit het oosten en brengen een grote en kleine pomp in gereedheid. 
En já daar komt de vuurduivel in alle hevigheid met zeer dreigende vlammen. 
Het moet lukken om hem te stoppen, onze quinta is beter opgekuist dan de meeste. 
Brand blijft dan meestal aan de grond en heeft niet veel voeding. Maar deze keer zal dat anders 
uitpakken. De hevige wind blaast allerlei brandend materiaal razend over het terrein. 
Ik laat de brand tot op een tiental meter voor mij komen om het meeste effect van mijn grote 
brandspuit te geven. Het lukt om de brand daar te stoppen en later zal het daar ook niet veel verder 
branden. Ik ben doornat door een fit in de slang, Maar dan zien we dat de brand ons gaat 
omsingelen, razend snel beneden door de vallei en ook boven aan beide zijden van de straat. 
Christine rent naar de geiten om hun hokken open te zetten en tracht ze op te jagen, de vlammen 
zijn er al. 

Razend snel trachten we de kleine pomp te verplaatsen naar de tanks boven geitenstallen en 
opslagplaats. Die kleine pomp is spectaculair , maar je moet met meerdere zijn om darmen af te 



rollen en te koppelen, terras naar beneden terug naar omhoog om dat te doen , we verliezen teveel 
tijd (seconden) . Omdat de darmen al afgerold waren en we ze hals over kop meegesleurd hebben , 
geraakt er een van in de knoop, dan maar met een kortere ( Blijkt achteraf te kort) door de smalle 
gang van de opslagplaats (aan beide zijden open) .
Het begin staat al in brand, kartonnen en plastic bakken voor olijven en andere oogst. Ik tracht het 
water tot daar te krijgen, moet even terug buiten voor lucht te pakken met minder rook. Terug 
binnen is het al flink aan het branden, ik zie geen steek van de rook , alleen de vlammen. Opeens is 
er een enorme steekvlam door een hevige windstoot door de opslagplaats. Het is als een explosie 
door een de schouw die de opslagplaats vormt. Ik wordt erdoor omver geworpen, ik strompel buiten
door de smalle gang zonder enig zicht en struikelend over materiaal. Het gaat helemaal fout, hevige 
rook en vlammen rondom,... ik roep Christine maar krijg geen antwoord, ik spurt naar boven over 
de moeilijkste en gevaarlijke trap die ik anders nooit neem. Ik tref Christine bij de tanks , zij was 
bezig met wisselen naar een andere tank. Maar de vlammen zijn daar al te hevig,... we rennen naar 
de keuken want het vuur is nu aan het brandhout aan het vreten. Er lag nog een stappel hout om te 
klieven . Niemand dacht dat de meer dan 5 meter tussen zou overbrugt worden en zeker niet in 
seconden. Eens die stapel om te klieven in brand staat wordt dat gevaarlijk voor de keuken 
container. Die staat wel 4 meter hoger. Ik neem brandblussers en ga aan de rand staan , als er iets 
zou vuur vatten boven , dan blus ik dat. Maar opnieuw gebeurt het ongelofelijke. 4 meter omhoog 
en 6 meter door de buitenkeuken (in aanbouw = alleen afdak) een steekvlam. Brandende gensters 
gaan door mijn hemd en ik voel ze branden op mijn huid. Hier is met een brandblusser niet aan te 
beginnen. De brandstorm wordt heviger en ik roep Christine , ...Vluchten! Samen vluchten we langs
achter de werkplaats. Langs voor gaat niet meer. Aan het einde van de werkplaats zien we dat we 
totaal ingesloten zitten. We kunnen niet naar onze eigen weg om naar de straat te vluchten. 
Daarbovenop staat alles langs de straat ook in brand. Een windvlaag in combinatie met het licht van
de vlammen geeft een paar seconden meer zicht. Ik zie allen nog een mogelijkheid om dwars door 
het lager gedeelte beneden de rots naar de straat te vluchten . Heel moeilijk,....na een paar seconden 
zien we niets meer , rook en te zwak geworden hoofdlampen ,....het wordt zeer moeilijk om nog te 
orienteren. ...we duwen en trekken elkaar over de muren , de stenen zijn heet, we verbranden ons 
aan overgebleven smeulende dingen.
Ik voel de straat berm , we klauteren naar boven ik voel de zeer harde ondergrond van de straat.
De straat blijkt een schouw te zijn voor rook en gensters , het zicht is 0 !!! Ik krijg duidelijk geen 
zuurstof door mijn masker. Dit is levensbedreigend,....Ik trek aan Christine die zich helemaal niet 
meer kan oriënteren en zeg LOPEN, haar meetrekkende lopen we tegen rook, wind en gensters in . 
Daarachter moet er zuurstof zijn. De temperatuur is extreme hoog. Zeker Christine krijgt het zeer 
moeilijk , later blijkt dat haar masker stuk was. Ik moet het verloop van de straat proberen in te 
denken. Zeker 100 meter moeten we lopen voordat we in een koelere windvlaag komen met 
zuurstof. Ik trek mijn masker af en sta zo diep te hijgen dat mijn longen hevig pijn doen. 
Pas dagen later beseffen we dat we op het nippertje aan de dood ontsnapt zijn. 
Onvoorstelbaar wat adrenaline kan doen. Van boven op de straat zien we het aan het huis branden.
We strompelen de berm af en rennen naar het huis, daar aangekomen blijkt het compost toilet al in 
puin te liggen maar nog hevig te branden (het plastieken toilet?), de houten peilers achteraan het 
huis dreigen in brand te gaan. Ik blijk nog een zeer goede brandblusser te hebben en ga als gek het 
vuur te lijf. Ik luk erin om het gevaar te stoppen , maar krijg een vlaag poeder van de blusser in mijn
ogen, het brand verschrikkelijk ! Christine heeft een emmer en er kan nog een beetje water uit een 



achter gebleven ton (van wijnpers te kuisen) gevist worden. Ik was mijn ogen zo goed als kan. 
Nina (kleine jonge hond) is nog aan haar huisje dat langs de weg tussen huis en keuken staat 
(ongeveer in het midden) . Ook daar staat lage begroeiing en sommige bomen in brand. Christine 
rent tot daar en vindt Nina op de grond liggen, ze draagt ze tot het huis , langzaam komt ze terug bij.
Mix (grotere hond 14 jaar) kunnen we niet meer bereiken. Die zit boven het werkhuis waar nu alles 
in brand staat. 

Als ik terug kan zien, staat de keuken, batterij huis en buitenkeuken in brand. De hevige wind blaast
alles door elkaar. Gasbussen ontploffen en activeren de hel, In geen tijd is de weg versperd door 
verwrongen dakplaten waarvan de (sandwich) isolatie totaal is opgebrand. Zeer hevige vlammen 
slaan uit het batterij huis wat ook de opslag was van allerlei brandbare producten, verf , verdunners, 
diesel brandstof en meer.
Hoe kan die betonnen muren en ijzeren deur vooraan toch de brand niet hebben tegengehouden? 
We zien dat het dak van de werkplaats vuur vat, O neen ! Dat wordt de ultieme ramp. 
Ik onderneem een poging om door het vuur de werkplaats te bereiken, maar moet 2 keer opgeven.
De ijzeren platen van de keuken container staan rood gloeiend , de hitte is te hoog om er voorbij te 
geraken en er slaan regelmatig vlammen uit. In een derde poging kruip ik over de hete dakplaten die
de weg versperren en kan de deur van de werkplaats bereiken, binnen is het extreem heet en er is 
geen lucht,... alleen een verstikkende dikke rook. Op tast vind ik onze persoonlijke papieren , 
bankkaart enz en de tas van Christine. Ik scharrel in de haast ook nog een laptop en harddisk mee. 
Terug naar buiten ik sluit de deur. Het idee om eventueel binnenkomende vuur te blussen moet ik 
opgeven. Voor de werkplaats heb ik ook zicht op de verdere vuurzee, de autos , unimog en caravan 
staan hevig in brand. Ik spoed mij terug naar het huis, want ik krijg geen zuurstof en de hitte wordt 
hoger. We rusten uit voor het huis en kijken toe,... hevige gekleurde vlammen slaan uit het batterij 
huis. Batterijen , kabels en technisch materiaal blijken voeding te geven om nog 10 uur te branden.
Op eens verschillende knallen van ontploffingen. Wat kan er nu nog ontploffen ? Ik loop terug naar 
de werkplaats binnengekomen is het een extreme ravage,... scherven van glas en metaal scherven 
van spuitbussen liggen door heel de plaats, plastiek, vet en olie overal. De muur moet minstens 100 
graden heet zijn geworden. Dingen zijn van het plafond geschoten door de projectielen.
Een versterkte glasraam is uit het raam gevlogen. 
Gelukkig was ik niet binnen als dit gebeurde. Ik moet terug buiten de rook en hitte is verstikkende.
Later blijkt dat in de werkplaats verschillende kleine brandjes zijn geweest maar onvoorstelbaar niet
verder vuur verspreid hebben. Terug bij Christine aan het huis , zij was erg ongerust als ik de hel 
inging. Om beurt houden we de wacht voor een uurtje, om beurt even in de zetel uitrusten. Dat 
wacht houden bleek nodig, hier en daar rond het huis flakkert de brand opnieuw op. 
Smorgens worden we misselijk , geen drinkwater ,..geen eten. We hebben alleen wijn, we drinken 
zowat 2flessen leeg van de hevige dorst. 

Achteraf staat iedereen verwonderd dat we op de quinta gebleven zijn en het overleefd hebben. 
Iedereen in de zone blijkt met de auto naar Tabua gevlucht te zijn. Meer dan 500 mensen hebben 
daar 2 dagen in de evenementen hal opvang gekregen. 



De meeste hebben juist hun kleding die ze aan hebben. Na 2 dagen kunnen ze terug naar hun 
eigendom, pas dan zien ze de schade, de meeste zijn alles kwijt. 
Wij zijn midden in de hel verbleven en hebben uren moeten aanschouwen hoe de vuurduivel alles 
vernielde. Die ervaring geraken we nooit meer kwijt. 

Maandag morgen,16/10.... het wordt juist licht ,...
Misselijk,.... alleen wijn blijkt niet goed te zijn.
Extreme wonder ! De Roteco ( kleine 4x4 tractor/laadbak combinatie) is in een klein cirkeltje 
gespaard gebleven . Landbouw plastiek heeft nochtans voor hoge vlammen vlakbij gezorgd.
Met veel moeite (ook vanwege vermoeidheid), sleuren we verwrongen grote (6 meter) dakplaten 
(die soms nog aan elkaar hangen met vijzen) van de weg. Als de weg vrij is, zetten we het werkhuis 
open en kan de rook naar buiten. 
Om 9 uur rijd ik met de Roteco naar het dorp, in de kleine winkel kan ik 2 flesjes bier, 5l water en 
een pak koekjes krijgen. 
Terug op de quinta stel ik een ander wonder vast . De Mix heeft het overleefd !!! in een zeer kleine 
cirkel rond hem en zijn houten huisje, ongelooflijk alles er rond heeft hevig gebrand en is zwart 
afgetekend. Hij is nog wel dagen misselijk. 

Smiddags komt Victor eraan, de zagerij waar hij werkte is afgebrand. 
Hij brengt rijst met kip , brood, enkele tomaten en 5 liter water. Hij port nos aan om te eten , het lukt
maar een beetje. Ik improviseer een eerste toilet pot versie. 
Savonds komen Martha en Carlos nog langs om verdere hulp nog te bespreken. Terwijl ze ook alles 
kwijt zijn . Ze hebben 2 locaties , een huisje dat ze huren en een quintal ( groentetuin en dieren) ,
Rond het gehuurde huis is alles in vlammen opgegaan ook al hun brandhout voor de winter. 
De groentetuin is grotendeels vernield en al hun dieren zijn dood. 

Di 17 Oktober ,...

Ik had Christine wel een betere verjaardag willen wensen. 
Het wordt een zware depressieve dag,...
1 e vaststellingen,... Geen keuken en geen eten, geen water en electriciteit , geen brandhout en 
verwarming. 
Geen enkele communicatie werkt nog. 

Tom (collega) en Carolien komen langs.
Zij brengen camping gasvuur, eetgerei en eten. 
Carlos en Martha brengen hun generator terwijl ze zelf zonder stroom zitten. 
Het elektriciteit net ligt plat. Het duurt nog lang voor ze een beetje stroom krijgen. 

David belt ons uit Spanje, ongelooflijk, want niemand is met mobiel of lijn telefoon te bereiken.

Wo 18 Oktober,
Regen brengt wat luchtzuivering.



David komt smorgens toe, Christine krijgt het emotioneel te zwaar en stort helemaal in. 

David begint in snel tempo allerlei rudimentaire dingen te herstellen. 
Onze watertanks boven op de rots (2x 1500liter) zijn leeggelopen omdat de leiding tot de 
hoofdkraan is opgebrand. Andere tanks (1000 liter palletcontainer) zijn niet alleen leeggelopen maar
ook opgebrand. Nergens nog bruikbaar water. Aanvoer van 200 meter verder gelegen put is ook 
opgebrand. Het is een hele karwij voor Christine om daar 2 emmers water te halen. 
Het is ook gevaarlijk omdat nog regelmatig grote bomen omvallen. Overal nog brandende stronken 
en wortels. Christine voelt zich wat beter als ze ook kan helpen met mij en David. 

We krijgen bezoek van de lokale overheid (president van de freguesia ) dat zijn zowat de 
burgemeester van Fiais da beira en het hoofd van het kanton. 
Ze weten nog niet wat de overheid van Portugal gaat doen aan de extreme ramp. 
Toch vragen ze om een rudimentaire inventaris te maken. 
Ze beloven ons morgen water te brengen om onze tanks terug te vullen.
In de namiddag komt Carlos en Martha helpen om samen met ons allen de dode geiten onder het 
puin vandaan te halen, het is een lugubere en misselijke karwij, de kadavers vallen uit elkaar. 6 
geiten zijn zo stom geweest om terug naar hun stal te gaan en er te sterven. 
David en Christine verliezen hun schoenen, de zolen lijken niet tegen het roet te kunnen. 
Kato onze kat komt terug ze is heel bang en schichtig. Ze is waarschijnlijk naar het dorp gevlucht 
voor het onheil. 
Savonds is mijn laatste beetje adrenaline op, Ik wordt een extreme jo-jo, Ik schommel a la minute 
tussen mania en depressie. Dat is echt moeilijk om goed werk te leveren.

Do 19/10 
Ik moet om 3 uur nachts opstaan, misselijk, maag, darm en long problemen. 
Als Christine om 7 uur opstaat stort ze weer helemaal in. Ook voor mij wordt de mentale druk te 
hoog. 
Met David plannen we om 200 meter leiding van 1,1/2 duim te gaan in Oliveira, maar daar hebben 
we een aanhangwagen voor nodig. De aanhanwagen die we kunnen gebruiken is intact gebleven 
maar het wrak van de Mitsubishi verspert de weg. Het kost ons uren om het zware wrak met te 
traktor te verplaatsen. We verliezen teveel tijd .
De burgemeester van Fiais komt langs om te verwittigen dat we een slang moeten klaarhouden want
de lading water komt eraan. We vinden nog juist genoeg brandweer slang om de afstand tot de straat
te overbruggen. Maar dan stellen we juist op tijd vast dat de kranen onderaan de tanks ook zwaar 
beschadigd zijn en we het water zullen verliezen. Juist op tijd kunnen we dit herstellen.
Stress alom ,... Dan komt er een tractor met watertank,..een man die 60 schapen kwijt is en all zijn 
landbouw materiaal heeft nog juist deze tractor en tankaanhanger.
Onze tanks zijn gevuld , nu nog een leiding naar beneden,...

De drie overgebleven geiten die in een omheining zaten die een beetje gespaard is , breken uit de 
rudimentaire omheining, gedeeltelijk afgesloten door puin. 



Ze eten alles op wat nog rest in onze groentenhof .
Ze laten zich niet gemakkelijk vangen en opnieuw verliezen we veel tijd. 
Uiteindelijk kunnen we ze aan de ketting hangen. Geen dak en geen hooi meer voor hun. 
We zullen ze moeten slachten, maar ik heb geen beenhouwers gerief meer noch de plaats . 
De keuken was ingericht om in een tweetal minuten om te bouwen tot professioneel beenhouwer 
atelier. 
We moeten beslissen om pas morgen naar Oliveira te rijden. 

Vr 20/10

We hebben plaats nodig en leveren nog goede materialen als schroot af bij Paulo.
Een industriële laspost , industriële lamp armaturen en een goede motor van een maaimachine die in
de brand is gebleven. We halen de grote rollen leiding en nog ander nodig materiaal. 
Ik hoop ons vandaag te kunnen wassen. Gelijk waar je komt , ook waar geen brand is geweest , alles
watje vastpakt is zwart. Op den duur zien we zelf ook helemaal zwart. 
We moeten plannen om te overleven ,...
wat te doen in dagen , weken en maanden.

Martha en Carlos komen helpen om waterleiding te leggen. Om 3 uur is er terug water in de douche 
container. Ik spring onder de koude douche, het water dat van mij en de muren afstroomt is 
ZWART,...bijna een week zonder douche !!

David wil nog aanrijden om andere aankopen te doen , hij neemt ook snel een koude douche.
Voor we vertrekken, zeg ik tegen Christine “ Steek de hout boiler aan en neem een verkwikkende 
warme douche.” Zij kan niet onder dat zeer koud water. Maar ze wou dat niet doen omdat we maar 
twee emmertjes hout hebben, gezaagd van plantstokken. Zewou het hout niet verspillen om er 
alleen van te profiteren. Zij zegt: “ we kunnen die boiler alleen aansteken als we er allemaal van 
kunnen genieten. “ Zo is zij,... maar ik wordt daar zeer emotioneel van. Ik moet even stoppen met 
typen , ogen te troebel. 

Aankopen doen bij de chinees (zeer groot magazijn met alle denkbaar materiele dingen) .
Het is een marteling, goedkoop maar lage kwaliteit,....
Zelfs houten lepels van mijn grootmoeder hadden we nog in gebruik. 
Alles van huwelijks geschenken was van uitstekende kwaliteit en gebruikten we dagelijks. 
Zelfs onze bamix mixer stamt uit die tijd, …. alles is weg,...
We vinden toch wat bestek dat niet plooit . 
David is niet te stoppen en koopt ons ook een gas kookplaat. 
We kopen ook een dikke kalkoen filet (hier goedkoop) die de slager in flinke lappen snijd. Die 
bakken we savonds op het uitgeleend kamping gasvuurtje. Het smaakt,... van Zo tot Vr allen maar 
wat koekjes, brood en gekregen kaas gegeten. Een keer hebben we ook een blik bonen met ajuin en 
rijst gegeten. Het smaakte maar met onze gedroogde eigen gewonnen kruiden was het beter. Onze 
lekkere aardappelen van zeer goede oogst zal ik missen. 



Za 21/10

Honderden mensen en veel meer dieren zijn dood,...Velen hebben alles verloren en geen werk meer.
Wij leven nog (?) . …..maar hoe dikwijls dat iemand het ook zegt of we het tegen onszelf zeggen,.. 
het helpt niet ! Het krijgt ons niet toe positief denken. We zitten nog altijd in de hel.
Nog steeds veel rook, Boomwortels branden en bomen vallen. Christine probeert de boomwortels te
blussen met het weinige afval water en op den duur met sorro , dat is een soort melkwei dat 
overblijft na het maken van carnemelk kaas. We gebruiken dat normaal om te sproeien, maar er zijn 
geen planten meer om te sproeien. 
Het helpt blijkbaar niet veel en er komt meer rook. Ik blijk er meer problemen mee te hebben dan 
Christine , het is alsof ik nog 1/3 capaciteit heb. 

We zijn vroeg opgestaan en straten allerlei initiatieven om snel tijdelijke voorzieningen te 
realiseren.
De werf container die naast de keuken container stond is zeer zwaar beschadigd door de hitte maar 
we denken dat het dak nog water kan houden met wat oplapwerk. Binnenin zat er nog materiaal om 
er later een bad en douche plaats van te maken. Er stond ook een rare tafel in (te hoog) die korten 
we in . We maken de container helemaal leeg en voeren het materiaal naar de kleine vrachtwagen 
boven op de parking. (zie google street vieuw) Die vrachtwagen is ook wonderwel niet opgebrand. 
Die vrachtwagen zit vol materiaal voor de nieuwe buitenkeuken. Er zijn ook twee hoog 
opgestapelde palletten met dingen te verkopen op vlooien markten. Dat laden we allemaal over op 
het kleine vrachtwagentje van Carlos en Martha. Zo creëren we plaats voor ander materiaal. 
De vrijgekomen werfcontainer kan nu dienen om een sober keukentje te installeren. Maar hij blijkt 
in slechtere staat dan we dachten , David zakt door de vloer. Maar hersteld dat vlug met nog enkele 
platen die in de vrachtwagen stonden. 

Carlos komt mij ophalen om naar Oliveira te rijden , er is opgeroepen door privé initiatief tot 
bijeenkomst in het industrie terein. Onze namen , adres , tel en email worden genoteerd.
Er zal een petitie uit volgen , ook de pers is daar en er is belangstelling voor onze uitzonderlijk 
geval,... Gekke buitenlanders die hier meer hebben opgebouwd dan alleen maar een huis. Er is ook 
iemand van dierenwelzijn ,weer naam en dieren vermelden. 
Als ik terug thuis (?) kom , heeft David en Christine de rudimentaire keuken afgewerkt. Als we de 
geleende generator starten is er zelfs licht. 

Zo 22/10 , 1 week later,

We gaan altijd vroeg slapen omdat er toch geen elektriciteit is , we zijn ook doodmoe zodat de 
eerste slaap als in coma is . Maar eens wakker (te vroeg) 3-4 uur in de morgen , dan begint er terug 
van alles door ons hoofd te spoken. Dat resulteert in steeds zware depressie van Christine in de 
morgen die soms lang aanhoud. 
Deze keer wordt het erger,... David moet vertrekken, zondag rijden is minder zwaar.
Christine klampt zich vast aan David en mij en wil niet meer lossen, ze stort totaal in. Hevig huilen 
en ze probeert van alles te zeggen maar we verstaan er maar flarden van. Voor mij en David wordt 
het ook teveel ,... Christine heeft de hele dag nog huilbuien. Haar zo te moeten zien is voor mij nog 



de grootste hel. Ik moet even stoppen met schrijven ,... Een borrel bagaso vermindert de pijn in mijn
borst. 

In een mania moment bedenk ik dat we zo veel mogelijk vreselijke beelden moeten meegeven met 
David om ze ook op internet te zetten. Zo kunnen we ook vreemde mensen stimuleren om te helpen.
5minuten later val ik in depresie zekker als ik Christine zie .Ik wordt misselijk, moet braken van 
schaamte over mijn eigen mania denken. Hoe kan ik die jo-jo stoppen. ????

Om 9.30 uur komen martha en Carlos mij ophalen om naar de markt in Tabua te rijden .
We doen de toer als gewoonlijk,.. we krijgen wat gratis of korting. 
Aan de buitenzijde van het markt gebouw is er een sociale dienst, Die blijkt volgestouwd te zijn met
hulp goederen. Ik wordt door vrijwilligers echt naar binnen geduwd. Ze laten mij niet meer los,... 
Zij willen mij overladen met alles,... En ik moet halsstarrig kleding weigeren,...
Ik krijg lakens (nieuw verpakt) en dekens . De onze waren opgeslagen in de caravans die afgebrand 
zijn. Ook onze eigen gemaakte zeep en alle onderhoudsproducten waren opgeslagen in het batterij 
huis. Ik wordt overladen en krijg het allemaal, zeep, shampoo , tandpasta , tandenborstel, ...zelf 
toilet papier, vloeibaar was middel, ...als er bijna ook nog scheergerief in de zak gaat , roep ik HE ! 
Dat heb ik niet nodig, terwijl ik over mijn baard strijk. Iedereen lachen ,.. het is duidelijk dat ze blij 
zijn om eens te kunnen lachen. Als er nadien nog andere vrijwilligers binnen komen , wordt het 
verhaal van de anekdote nog eens over gedaan met lachen. Als ik buiten ga komen er opnieuw 
wenende mensen binnen. Ook Tim Fleerackers die alles kwijt is. 
Ik word door een andere vrijwilliger meegenomen naar een ander lokaaltje, dat staat vol 
etenswaren. 

Ze beginnen zakken vol te laden, blikken bonen , erwten, tomaat, een zak aardappelen, brood, 
spaghetti , rijst , een grote zak appelen, en nog veel meer,...Ik moet constant neen zeggen of 
genoeg,.. 

hoe krijg ik dat allemaal mee? Een jonge man met een arm in de gips draagt bijna alles in een hand 
mee naar de auto. Martha en Carlos zijn er nog niet, de jonge man zal ze gaan zoeken en melden dat
ik al aan de auto sta. Even later komen ze eraan met gigantische zakken kleding en andere dingen. 
Dat krijgen we allemaal niet in die auto ! Maar dat is buiten de wil van Carlos gerekend , In de 
kleine kofferbak staat ook nog een mand wasgoed van ons, Ik was van plan dat in Tabua te wassen, 
er staat een container met automatische was machine . Echter Carlos weigert mij er naar toe te 
rijden, “Dat kost geld ! (5a 8 €) Mijn moeder gaat dat wassen zoals onze was ook” 
Puzzelen en duwen , de achterbank zit vol tot het dak , Martha wringt zich er nog bij in. Voorin heb 
ik de rest rond mij gestapeld en een zak brood op mijn schoot. 
Toegekomen op de quinta gaat Carlos de roteco (tractor laadbak) halen om op de parking alles over 
te laden. Dan komt er een kleine bestelwagen opgereden , 3 vrijwilligers stappen uit en opnieuw 
worden we overladen met goederen, eten , kleding , dekens,...teveel om te noteren, de roteco staat 
vol. Veel zit in dozen en krijgen we later pas onder ogen. Ik wordt er emotioneel van en ook 
Christine barst in tranen. De hele verdere dag hebben we nodig om te sorteren en weg te bergen als 
kan. Een grote doos blijkt voorverpakte cakejes te bevatten ,....even een moment van genieten voor 
Christine. We delen de cakes en appelen met Martha en Carlos. 



In de namiddag komt Jurgen ( Belgen Jurgen & Katie = laatste klant van Davalltech voor zonne-
energie) opgereden . Hij gaat nog op krukken na een moto ongeval, maar desondanks rijd hij overal 
rond om mensen te helpen. Hij brengt ons een doos eetgerei en potten. Hij geeft ons een omslag met
100 euro afkomstig van Guesthouse Namaste, www.guesthousenamaste.com
Mensen die we totaal niet kennen,... we zullen hun bedanken met veel reclame. 

Later komt Carlos en Martha nog met 2 grote dozen, Zijn broer heeft die meegebracht uit Duitsland.
De dozen zitten vol met allerlei keuken gerei, potten, pannen , bestek , grote lepels , borden en 
kommen, enz. sommige dingen zijn duidelijk nieuw.
Na sorteren blijkt dat we een teveel aan borden en bestek, we hopen er anderen mee te kunnen 
helpen. 
Toch zullen we zelf nog allerlei te kort komen. Schoenen blijkt een erg probleem te zijn .
David en Christine verloren al een paar gedurende de eerste dagen. Sommige zolen blijken niet 
tegen het roet te kunnen. Op sommige plekken ligt er een dikke blubberachtige laag roet die 
moeilijk te onderscheiden is van de rest eromheen. Je ziet het pas als je erin stapt. 
Kwaliteit schoenen vinden in Portugal is een probleem. 

Ma 23/10

Om 2.30 uur word ik wakker met hevige hoofdpijn (van de nachtmerries ?) Ik moet naar de pot (*) 
spurten. (*) de pot is een zwarte ton (voor oogst en allerlei gebruik) met daarop 2 plankjes, .. 
moeilijk een wc te noemen, de stank is ook niet comfortabel , ik moet snel een andere oplossing 
zoeken. Ik voel mij ziek en heb kou (+/- 6 graden) . Als Christine opstaat om 7 uur voel ik mij al 
veel beter, maar zij ziet er erbarmelijk uit, slecht geslapen en diarree. 
Vroeger als we s'morgens opstonden en het erg koud was , dan stond Christine altijd te dansen en te 
lachen, Ze riep dan “ T'is koud he” . Ik vroeg dan of de kou haar hersencellen hadden aangetast. 
We stopten dan flink wat hout in een van de kachels. We moesten niet zuinig zijn met brandhout. 
We stookten onze grote voorraad nooit op. Maar nu is er geen brandhout meer . De kachel zal deze 
winter koud blijven. Christine danst en lacht niet meer,.... 

Ik heb al een hele lijst van werkjes die moeten gedaan worden,...maar ik bak er niet veel van. 
Heb geen energie,... Een gehavende afwasmachine di voor de werkplaats stond (voor onderdelen) 
installeren we als werkblad voor de afwas, de laden kunnen dan dienst doen als afdruip rek. 

Voor het eerst sinds …?? zeker meer dan een week , een warme douche. Het is even genieten , zeker
voor Christine , voor haar is een koude douche over de limiet , te Spartaans! 
Als brandhout heb ik plantstokken in stukken gezaagd. 
In 2005 verloren we al onze Chinese bamboe veld wanneer een brand 1 hectare verwoeste. 
In 2017 hebben we terug een groot veld met dikke bamboe stokken een groot deel wel 6 a 7 meter 
lang. Een kapitaal waard , Nu = alles weg,...

In de werkplaats hangt nog een wit (meer grijs nu) notitie bord met allerlei notities voor onderhoud 
en herstelling. Alles kan niet meer uitgevoerd worden want de dingen die onderhoud of herstelling 

http://www.guesthousenamaste.com/


nodig hadden zijn er niet meer. Ik verwijder het bord, kuis het en hang het in de nieuwe (?)keuken.
Ik start de installatie van een kacheltje in de keuken, maar kom allerlei te kort. Het lag allemaal in 
de opslagplaats. Ik vindt tussen het puin nog een inox kachelpijp , ze is nu zwart en roestig.
Alle inox , zoals potten en pannen zijn zwart en roestig, een poging om ze op te schuren moet ik 
staken, te hard verbrand. 

Di 24/10

Om 5 uur op,..wat schrijven,...
Om 7 uur is Christine er, helemaal anders ...positief? Ze start aan een flink tempo,..
Ik moet snel naar een andere versnelling schakelen. 
Christine gaat snel naar de geiten , vlakbij is het terug aan het branden, na meer dan een week !
Ze heeft alleen maar een paar emmers afvalwater. Ze kiept ook nog eens een emmer over de 
rokende compost hoop, tevergeefs een uur later rookt hij weer. 
We hebben nog weinig aandacht voor de doordringende reuk van verbrande plastiek, smeulend hout
en compost. Bezoekers vragen zich af of we dit wel kunnen uithouden. Mogelijk is het ook de 
oorzaak van kleine ongemakken, droge neus en keel, misselijkheid en hoofdpijn. 
Christine schrijft dat bord in de keuken bijna helemaal vol,.. Ik weet wat te doen,...
Ik installeer een buiten kraan en Christine begint te wassen en plassen .
Vindt nog een emmer om een draagbeugel aan te zetten , maar hij blijkt nu een zeef te zijn. 
Ik vindt nog een wc bril in de werkplaats , vergeten naar de opslagplaats te brengen.
De pot krijgt een update. 
We ruimen al wat puin in de directe omgeving,...
Het wordt een productieve dag, Christine zegt “ We hebben al veel gedaan he!” Ik weet het wel, 
savonds val ik aan de eettafel op mijn stoel in slaap. 

Wo 25/10

Ik heb akelige nachtmerries , Christine heeft onderbrekende slaap, dan leest ze midden in de nacht 
met een ledlampje tot ze terug kan slapen. 
Er steekt smorgens een flinke wind op . Hier en daar gaat terug iets branden , niet echt gevaarlijk 
maar wel terug veel rook. Grote bomen vallen om. Er vliegt roet en as overal rond. 
In de rook zitten kan nog lang doorgaan. 
Grote compost putten zijn totaal uitgebrand, zelfs diegene waarover we al konden rijden. 
Ook zinkgaten zijn een gevaar. Grote rotsblokken zijn verplaats of wankelen. De begroeiing 
ertussen is opgebrand en het zand is tot poeder herleid. Als je erop stapt kan je diep in een rotskloof 
zakken. 

Ik sluit de van David gekregen gasbekken aan, als ik het vuur aansteek komt er een enorme 
steekvlam uit die blijft branden, de tafel begint te branden, Christene sluit snel de kraan op de fles.
Mij hand is verbrand en bijna was de nieuwe keuken in brand. De nieuwe regelbare ontspanner 
blijkt gewoon niet te werken. Mijn ergernis over geen of slecht materiaal zal nog sterk toenemen.
Ik stel alle dagen vast dat niet meer kunnen putten uit onze grote voorraad eigen materiaal een grote
handicap is. 



Do 26/10

De geleende generator verliest als maar meer olie,...het is niet snel te herstellen.
Ik krijg informatie bij een bevriende electricien over een mogelijke aansluiting op het net.
Een aansluiting met landbouw tarief is goedkoop en vergt weinig technische kosten. 
Echter de distributeur rekent ook alles aan om de afstand tot het bestaande net te overbruggen. 
Alles zal minstens tussen de 10.000 en 15.000 euro kosten en het kan maanden duren voor het 
geïnstalleerd wordt. 
We hadden een zonne-energie installatie met 3 batterij banken, goed voor +/- 4 kwh per dag met 
maximum 3000 watt mono faze aansluiting. Ze was hybride gecombineerd met een 3 fazen 20Kva 
dieselgenerator. Als we dat opnieuw moeten installeren dan kost het veel meer. Er zullen andere 
opties moeten overwogen worden. 

We moeten het nog minstens 2a 3 jaar uithouden voor de eigendom verkoopbaar is.
We krijgen de verwittiging dat oerplanten snel gaan woekeren. En JA er komt al na 2 weken veel 
groen te voorschijn. Maaien en frezen moet direct gebeuren, maar onze nieuwe mooie Fort machine
is in de brand gebleven. Op deze konden we een frees, ploeg of maaibalk monteren. 

Ik weet niet meer aan wat te denken,... 

Er zijn initiatieven gestart om financiële hulp te organiseren.
Zonder hulp zullen we het niet redden, maar we willen niet veeleisend zijn. 

Ik hoop snel een auto te kunnen kopen want op jacht naar gezond eten is nodig. 
Ik ben al merkelijk vermagert, maar bij mij kan er nog wel wat af. Bij Christine zeker niet. 

Vr 27/10
De hele nacht en dag geplaagd door een loslopende hond die mager is en om eten zoekt. 
Dierenliefhebbers komen helpen om hem proberen te pakken, te vergeefs hij is te bang. 
We starten allerlei karwij maar moeten smiddags stoppen. Het is alsof de zon nu nog harder hitte 
verspreid ( zonder groen om ons heen?) . De zwarte rotsen zullen nu ook meer hitte accumuleren.

Za 28/10

Carlos en Martha komen helpen om enkele gevaarlijke half verbrande bomen te vellen en op te 
ruimen. Ze brengen een kip mee om klaar te maken en samen op te eten.
Desondanks lang braden en koken in een pot, is het beestje taai gebleven. Goed en gezond eten is en
zal nog een probleem blijven. Voordien hadden we een gezond dieet dat bestond deels uit eigen 
kweek (groenten en geit) en deels van vrienden , allemaal gezond natuurlijke producten zonder 
chemie. Dat werd 1 keer per week aangevuld met vis. Vlees aten we een paar keer per week , 1 a2 
keer per maand geit van eigen kweek, een keer kip en kalkoen per week (locaal loslopend 
gekweekt). 



Carlos helpt om de graafmachine te herstellen, desondanks juiste specificatie past een nieuw 
onderdeel niet. Het is altijd hetzelfde ,... We behelpen ons met oude onderdelen, hopelijk gaan die 
nog lang mee. De machine zal van groot nut zijn om zeer gevaarlijke situaties op te ruimen.
Ekele zeer grote bomen , waarvan één op het huis kan vallen. 

Zo 29/10
Terug met Carlos en Martha naar de markt en supermarkt in Tabua. Normaal rijd ik nu en dan ook 
eens naar Oliveira do Hospital. Daar kan ik grote verpakkingen (1Kg) diepvries vis kopen. Dat is 
zonder diepvriezer en energie niet meer mogelijk. Ook brood blijkt een groot probleem. We laten 
gekregen of aangehaald brood drogen om het langer te kunnen houden zonder schimmel. Maar dat 
pakt verkeerd uit, Christine breekt een tand erop. Hoe een tandarts afspraak maken zonder eigen 
vervoer? 

Alles resulteert dat we 1 redelijke maaltijd per week hebben. Ik breng 4 vissticks mee en voor het 
eerst hebben we echt trek. Om van de maaltijd te kunnen genieten moet ik eerst nog een bende 
vliegen doodkloppen. Ja we zitten met een vliegenplaag, waar komen die toch vandaan. Ze zijn echt
lastig, landen gewoon op je aangezicht en eten. 

Het is duidelijk we hebben een auto nodig, we kunnen maar kort op internet want de diesel 
brandstof voor de generator is bijna op. Toch een paar advertenties kunnen noteren. We kunnen niet 
gelijk welke auto kopen, de meeste kunnen onze weg naar beneden niet meer op of hebben na korte 
tijd stukken. We selecteren een paar waarvan de afstand haalbaar is. Ik had er Vrijdag al een gebeld 
en zou zondag namiddag kunnen afspreken. Ik zou zondag nog bellen omdat Carlos dan de juiste 
locatie kan noteren. Echter de man neemt zondag de telefoon niet op. 
Het loopt helemaal fout met internet bankieren,.... een overschrijving vanuit België blijkt niet 
uitgevoerd, zonder dat er een of andere melding is gegeven. Als Christine het nog eens probeert dan
blokkeert alles. Hopelijk krijgt David dat maandag geregeld, want we hebben een andere afspraak 
met een verkoper. De afstand tot de locatie is wel meer dan 100Km. En dan hebben we de auto nog 
niet. 

Na de goede maaltijd blijven we nog wat aan tafel zitten , Christine eet een koekje en ik drink en 
biertje. Ik geraak in euforie (?) (mania?) ,....en begin positieve plannen te schetsen. 
Christine duwt mij terug in de realiteit,... al huilende zegt zij : “ we hebben hier alles in geinvesteerd
, we hadden alles om hier gelukkig te leven en konden nog zeer lang gelukkig zijn met de 
primitieve (in de ogen van anderen) levensstijl. Het geld dat nog overblijft is om onze begrafenis te 
betalen.” Ik kom met een hevige schok uit mijn droom en voeg er aan toe :
“diegenen die de dood hebben gevonden mochten uit deze hel vertrekken, ...waarom moeten wij 
nog blijven ??” het is duidelijk,...we zijn fysiek en mentaal kapot. Telkens als we trachten rationeel 
te denken. zakken we terug in een diepe depressie. 

S'avonds krijgen we nog bezoek van Dulce en nieuwe partner. We zagen haar het laatst in 2008.
Ze brengen nog wat tomaten van eigen kweek en proberen ons op te monteren. Het lukt niet,...
Doodmoe gaan we vroeg naar bed, Christine wil nog wat voorlezen, maar na de eerste zin val ik als 
een blok in slaap. 



Tussen 3 en 4 uur moet ik opstaan, anders beginnen de nachtmerries of jo-jo bizar denken en 
dromen. Ik heb dan +/- 3uur laptop batterij om dit te schrijven, het schrijven ligt me niet, het is 
dwangmatig en ik haat het eigenlijk. Ik ervaar het niet als therapie of afreageren. Wat is het dan 
wel? 

Ma 30/10 : de gedumpte hond is er nog steeds, hij is niet meer weg te krijgen. Onze honden ergeren 
er zich niet meer aan. Hij is nog steeds niet te vangen, als dat zou lukken, dan wil dat koppel uit 
naburig dorp hem wel. Radeloos van honger, durft hij al naderen tot op iets meer dan een meter als 
we een beetje eten geven. Radeloos van honger steelt hij een leeg en uitgewassen sardienen blikje 
en probeert het stuk te bijten en op te eten. Toch zal hij nog lang honger moeten lijden, hem een 
normale portie geven zou zijn dood betekenen. Langzaam opbouwen is nodig om zijn gestel terug 
in orde te krijgen zodat hij alles uit zijn voeding haalt. 
Na de middag komt Carlos mij ophalen om naar een afspraak met een autoverkoper te rijden.
Deze bied aan een Mitsubishi Pajero van 1994 met weinig kilometers voor 3000 € .
Een lage prijs voor Portugal. In België kan je zo iets kopen voor +/- 1500€
Maar we krijgen een wrak te zien, zowel uiterlijk als mechaniek is in de vernieling gereden door 
een cross maniak. 350 km gereden voor niets. Ik overweeg om een bod te doen maar moet 
vermijden een slechte beslissing te nemen uit noodzaak.,...Zeer moeilijk. 

Toen ik en Carlos vertrokken , kwam Luis (van Sobreda) opgereden en nam Christine mee naar 
hulpgoederen opslag in Midoes,  Ze komt terug met een goed paar schoenen, een zak hondeneten en
een bakje met koolplantjes (cova de natal =kerstmis kool).  
Terug op de quinta, komt er een vrachtwagen opgereden die zelfs naar beneden rijd.
Andere Luis (broer van Martha) is samen met 2 vrienden uit Lisabon komen rijden.  De 
vrachtwagen zit vol met hulpgoederen allerlei.  Christine word overladen met niet bederfbare 
etenswaren, gedroogde bonen en zakken aardappelen.  Ze veilig opslaan wordt een probleem 
(muizen, insecten, vorst).  Die mannen rijden nog naar Ancose (asociatie van geiten en 
schapenhouders) .  Ze komen terug met hooi en zakken diereneten, nu ook krachtvoer voor de 
geiten. Ze hebben onze naam bij Ancose genoteerd en we mogen altijd bellen om diereneten te 
bestellen,  dan wordt dat aan huis geleverd ,...alles gratis.  
Al deze initiatieven komen van individuele mensen of groepen.  De centrale overheid doet niet veel.
Het geld dat de centrale overheid belooft is totaal ontoereikend !  

Nu moeten we nog aan onze directe persoonlijke noden denken, maar later hoop ik dat er actie kan 
gevoerd worden.  Bijvoorbeeld om de veel gesubsideerde organisaties die (zogezegd) in staan voor 
natuur en bosbeheer,  de opdracht te geven om bos en natuur op te kuisen en heraanplantingen te 
doen.  Wij waren al flink bezig met beheer en heraanplanting.  In Maart 2018 zouden we overgaan 
tot planten van Paulownia, een veel beter aangepaste boom voor het sterk veranderend klimaat in 
Portugal,  ook veel veiliger dan eik , mimosa en zeker eucalyptus. Eucalyptus bladeren en droge 
eiken bladeren werden door de brandstorm gretig gebruikt om overspringende brand te creeren. 
De brandstorm is dwars door dorpen gejaagd , hebben huizen (ook met mensen erin) en volledige 
tuinen afgebrand.  Het advies dat we beter daar hadden gewoond is bij deze ramp niet van 
toepassing.  

DI 31/10
Victor komt onze vaten ophalen met druivenschroot om er ergens bagaso van te stoken. 
Normaal doen we dat met Luis in Sobreda, hij had een zeer grote alambic (destileer installatie), 
maar die is door de brand vernield.  Na de middag rijd de andere Luis (broer van Martha), mij naar 
de lagar om de bagaso op te halen.  Naar verluid goede kwaliteit sterke alcohol (meer dan 60%) .



We zulen het delen met Martha en Carlos.  Zij gebruiken dat om in hun kofie te doen of om er 
onverdunde liquer mee te maken , gewoon kleine droge peren in te doen. 
Wij gebruiken de bagaso als ontsmettingsproduct, ook voor de wijntanks, maar ook voor het 
aanmaken van kruiden concentraten en alternatieve medicamenten. 
Thuisgekomen , wil Luis nog helpen in de tuin, de kool plantjes worden geplant en hij verzamelt 
nog een emmer noten. 

Wo 1 November,  
We hadden van Dulce 2  potjes met bloemplantjes gekregen, we zetten ze hier op ons eigen graf.   
Positief denken lukt nog altijd niet. 

Do 2 november,
dreigende wolken,  Chrisitine start met het uitkuisen van een stuk open bovengronds kanaal.
Het kanaal ligt vol puin uit de keukencontainer, as, glas, resten van onze voedingssuplementen en 
alternatieve zelfgemaakte medicatie ,enz.
Het is het belangrijkste kanaal voor waterafvoer rond de werkplaats en omgeving.  Vermits alle 
regenwater opvang systemen zijn vernield, zullen de kanalen al het water moeten afvoeren. 
Als Christine juist het belangrijkste deel heeft uitgekuist begint het te motregen en daarna licht te 
regenen.  Op de middag begint het hevig te regenen.  Normaal zouden we gelukkig moeten zijn 
maar nu komt er een zwarte modderstroom op gang.  Alles dreigt verkeerd te gaan als ook teveel 
water (zwart) over de weg naar beneden stroomt.  Nina wordt in haar tijdelijk onderkomen bedreigd
en staat op den duur met haar poten in de zwarte smurrie.  Christine is opgesloten in de keuken 
container waar ze was begonnen met het eten te maken.  Geen tijd om gepaste kledij aan te trekken, 
ren ik naar buiten om de problemen op te lossen.  Zowat alle kanalen zijn verstopt, ondergrondse 
buizen zijn verbrand en dichtgesmolten, ik moet als een razende hakken en kappen om het water 
een weg te geven.  Als het even stop met regenen ben ik doornat.  Na verdere controle blijken ook 
meerdere afvoerbuizen, diep in de muur dichtgesmolten.  De temperatuur moet dus wel hoog 
geweest zijn.  De Jurgen, nog steeds op krukken, brengt ons 12 verse broodjes.

VR 3 november
Pas na de middag kunnen we de moed opbrengen om dit verhaal af te maken.  Al zal er 
waarschijnlijk nog een lang vervolg op komen.

De inventaris,  Het is een zware klus,  het allemaal opsommen is geen pretje.
Er wordt op aangedrongen door de locale overheid en vrienden.  Ik moet er dus ook een 
vereenvoudigde uit destileren in het Portugees.  Wat de locale overheid ermee gaat doen is niet 
duidelijk.  

De natuur:

Mimosa bomen helemaal of deels verbrand 100 % verlies 
recuperatie 40% brandhout dat nog minstens 6 maanden moet drogen. 

Chinese bamboe veld , 100% verlies , recuperatie 0%

Olijfbomen (+/- 150 bomen) 65% verlies , oogst 2017 is 100% verlies. 
Recuperatie 70% brandhout dat nog minstens 6 maanden moet drogen. 
De meeste olijfbomen zijn onderaan voor 60% doorgebrand, als we ze afzagen dan zullen er 



mogelijk nieuwe scheuten komen op de wortels. Het moet dan wel gaan regenen, 

Eik waarvan een heel bos, +/- 1 ha, 60% verlies , we zullen de meeste nog niet direct vellen.
Ze zijn uitwendig (takken) verbrand. Mogelijk komen er nieuwe scheuten als het wil regenen. 
Mogelijke recuperatie 20%

Den (bravo) bleef nog weinig van over na de parasiet plaag. 100% verlies.
Recuperatie 75% brandhout dat nog een paar maanden moet drogen. 

Den ( manso) een groot aantal van onze bomen , het is de soort die we parasol den noemen en die 
alle jaren een opbrengst hebben van denappels met de nootjes (pine nuts) . De quinta is samen met 
de olijfbomen daar op gevalideerd. Maar nu zijn de bomen voor 80% verloren. Van de overige 20 %
zijn de meeste zwaar beschadigd. Op de drone video zie je nog veel groene kruinen, dat is een 
bewijs dat onderaan op de grond alles goed opgekuist was, de takken van de bomen waren hoog 
afgezaagd, toch heeft de helse brand de stammen zwaar beschadigd en zullen de bomen dood gaan. 
We zullen alleen de gevaarlijke (te veel onderaan verbrand ) snel vellen. Er is voor deze bomen 
weinig hoop dat ze nog herpakken. 
Recuperatie 80% brandhout dat nog 4a 5 maanden moet drogen. 

Voor de toekomst nog enkele jaren brandhout maar wat erna ? En nu voor de komende maanden???
het drogen zal in open lucht moeten gebeuren, alle afdek materiaal (bache) is in de brand vernield. 

Ik vermeld wel droogtijd van brandhout, maar Christine zegt tegen mij : “ hoe lang denk je wel 
nodig te hebben om al die bomen om te zagen , te verzagen en te klieven,.. en hoe ga je dat doen 
zonder machines ???”

Druivelaars en fruitbomen 65% verlies. Sommige zullen terug op de wortel scheuten vormen maar 
dat zijn geen vruchtdragers. Recuperatie 10% druivelaar rook- of barbecue hout. 

Notelaars , geen duidelijk zicht op , naar schatting 10% verlies. 
Recuperatie 80% ervan als brandhout dat een jaar (?) moet drogen. 

Laurierbomen, alleen 1 klein boompje blijft waarschijnlijk over.

Grasland was 100% tot hooi verwerkt en is 100% verloren, geen bijkomend wintereten voor de 
geiten. 

Mato (= jungle met veel braam) 100% verlies,. De maanden (+/- oktober tot maart) dat Christine 
gaat toeren met de geiten is dat het belangrijkste wintereten voor de geiten.

Het kleine huisje ( het klein oranje vierkantje helemaal links op de 1ste luchtfoto)  met grote 
voorraad druivelaar hout en dennenappels voor vuur aanmaak. 
100% verlies , recuperatie ,..? graniet stenen ruïne. 



Drievoudig groot compost toilet ,(klein wit rechthoekje onderaan op de 1ste luchtfoto)
100% verlies, recuperatie 0%

Klein compost toilet (nr 15 op luchtfoto), 100% verlies, recuperatie 0%

Ik vervolg in de richting van de vernielende brand.

Honderden meters zwarte buis voor distributie van water. 
Waaronder 300 meter buis van 50mm (1”1/2) in stukken van 25 meter met koppelingen, deze buis is
nodig om van onze waterputten naar de watertanks te pompen. 100 meter buis van 63mm (2”) die 
lag van een waterbron naar onze waterturbine 17 meter lager. 
Alles 97% verlies , recuperatie van nog enkele kleine stukken. De minimum nodige heraanleg zal 
700€ gaan kosten. De waterturbine kunnen we mischien verkopen om kosten te dekken. 

Geitenstallen (nr 13 op luchtfoto) (7 in gebruik, 2 in opbouw) 
en omheining voor grote buiten-loop (2) 100% verlies, recuperatie 0% 
Aan de achterste geitenstallen was ook een opslagplaats met veel constructie materiaal voor 
geitenhokken, planken hout, multiplex plaatmateriaal , metalen draad kaders, gereedschap (ook een 
workmate) , installatie van elektriciteit , materiaal en apparaten voor schrikdraad. 
Recuperatie ,....mogelijk de metalen grendels ? 

Materiaal opslag plaats (nr 12 op luchtfoto)  waarvan 80 m2 overdekte spanwijdte over twee 
terrassen,.. 100% verlies, recuperatie 5% schroot.
Zeer grote voorraad technisch materiaal en onderdelen. 
Pompen , motoren , elektriciteit verdeelkasten voor buiten distributie. Duizenden meter kabel 
waaronder een kapitale leger haspel met 200 meter kabel in één stuk, de koperdraden zijn versterkt 
met staaldraad , ik kan hem dus niet in het koperschroot doen. 
Elektriciteit installatie materiaal, om zelf verdeelborden te maken. Buis en kabelgoot. 
Wielen, draaiwielen , loopwielen voor poorten, wielen voor stellingen, alles in houten legerkisten.
Metalen rekken met daarop onderdelen, generators, oliepompen, blowers (één nieuwe van 2500€) , 
hydrolisch materiaal en slangen voor machines. Grote voorraad profiel ijzer , inox buizen, 
kachelpijp, plastiek platen voor allerlei toepassing. (o.a. douche schermen)
Behuizing voor elektronica apparatuur. Alle maten gasbuis schroef stukken en koppelingen. 
Rollen (100 den meter) fexible darmen en slangen ook grote doormeters (1” , 2”) voor aansluiting 
van pompen op tanks en vaste leidingen. Reserve houtgestookte waterboiler met inox tank. 
Opblaasbaar zwembad (nieuw) . 
Grote voorraad hout 1 tot 3 meter lang, planken, balken, gezaagd eikenhout, plaatmateriaal. Antieke
eiken buitendeuren (waren bestemd voor nieuwe buitenkeuken). 

Vooraan onderste terras . Oogst materiaal , netten voor olijfoogst, landbouw folie, plastieken 
klapbakken , houten bakken met de volledige goede oogst aardappelen (!). Tuin gereedschap,
rollen staaldraad voor wijnranken, rollen afspan draad voor de geiten. 3 stuks 200 liter plastic 
tonnen met zaaizaad (één vol met koolzaad) . Een 10 tal dikke stelling planken. 



Buiten : aluminium stelling materiaal (gesmolten) , +/- 30 volledige multiplex platen waaronder ook
betonplex waterbestendige. Tientallen verzaagde nog grote stukken. 
Inox materiaal voor bierbrouwen ketels en installatie te maken. 
Verschillende inox pompbakken voor nieuwe buitenkeuken. 
Grotere lengtes ijzer profile (4 tot 5 meter). Op veilige afstand een 30 tal isolatie platen ,
grote oliefilter installatie voor filteren van eigen koud geperste olie. 4 inox bezinking tanks, 3traps 
kunststof filter huizen met filters(nieuw). Verschillende palletten met materiaal voor rekken en 
schabben. ijzer plaat materiaal, Omdat de palleten zijn gaan branden is al het metaal vervormt. 

Men zal zich afvragen waarom al dat materiaal, ….wel er werd hier nooit iets uitbesteed, we 
maakten, bouwden en herstelden alles zelf, meubels, keuken inrichting, werkplaats inrichting, alle 
elektro en water huishouding, voedings- verwerking, geitenstallen, hondenhokken,.....en veel meer. 

Brandhout : 18 m3 droog brandhout 13 m3 mooi en droog gestapeld, nog 5 m3 te verzagen en te 
klieven. 100% verlies,  recuperatie 0% 
brandhout zaagmachine ,... 100% verlies, recuperatie als schroot. 
25 ton krachtige kliefmachine. Die zelfs de zwaarste wortelstronken aankon. 
100% verlies , recuperatie als schroot. 
8 kruiwagens en 3 tweewielige karren, 15 tal oude metalen verfemmers voor brandhouttransport
100 % verlies, recuperatie : schroot ( renoveren, schilderen, nieuwe banden kost meer dan nieuw)
Krachtige tafelzaagmachine om balken en planken te zagen. 100% verlies , recuperatie als schroot. 
Zeer groot zeil gespannen als een dak over een lange Eucalyptus stam. Nieuwer en groter als het 
vorige op de drone video te zien. Eronder zaagbok en balanceur voor elektrische kettingzaag.
Comfortabel werken uit de zon of regen mogelijk. 
100% verlies recuperatie 0%

Achteraan het terras , de kleine caravan (nr 11 op luchtfoto) als slaapplaats voor vrijwilligers. Erin, 
lakens, dekens, matras , reserve werkkleding en schoenen. Niet alle vrijwilligers zijn goed uitgerust 
voor de taken. 
In de voortent, grote hoeveelheid steriliseer materiaal , ketels, bokalen en sluitmateriaal. Voorraad 
degelijke (niet wegwerp) bierflessen om te bottelen. Kamping materiaal, verschillende tenten voor 
zomer bezoekers. 100% verlies recuperatie 5% schroot (chassis caravan).
Verder op de verlenging van dit terras,
pallet met landbouw folie, afdekzeilen en rol plastiek folie. Alles op volledig gekuiste ondergrond 
en veilig veronderstelde afstand. Verschillende stapels gekuiste stammen mimosa om als constructie
palen te gebruiken. 2 palletten plaatmateriaal en planken (van 3 meter) , pallet met gelaagd glas 
platen op maat, voor het bouwen (gedurende te organiseren workshop) van een door zonne-energie 
geregelde droger voor kruiden en andere producten. Pallet met restanten van geïsoleerde dakplaten 
(om dierenhokken te maken) . 
Nieuw aangekocht :....
Stapel regenpijpen, 4 lengtes van 6 meter plastiek rioolbuis. Deze rioolbuizen dienen om ingestorte 
oude ondergrondse kanalen in granietsteen te vervangen.  Veel van de al geïnstalleerde zijn 
ondergronds verbrand of gesmolten.
10 lengtes afvoer buis voor de nieuwe buitenkeuken in afwerking. 



Verschillende lengtes verzinkte dakgoot , nu verroest en vervormd. 
Op verdere afstand een kist met metallisatie product in pasta vorm , om te verdunnen en te 
gebruiken voor metalliseren en verzinken van ijzer. 20 L scheepsteer.
2 watertanks waarvan één nog vol water achtergebleven toen we daar moesten vluchten tijdens 
bluspoging. (leeggelopen en opgebrand) 
Stapel euro paletten. 
Alles 100% verlies, recuperatie 0% , de dakgoten zou we deels nog kunnen gebruiken als we ze zelf
konden verzinken, maar nieuw verzink product ervoor zou meer kosten dan de dakgoten. 

Hoger ;
regenwater opvang systeem met 1000 liter pallet tank en transfer pomp , 
100% verlies,  recuperatie : transferpomp als schroot. 

Generator huis (nr 8 op luchtfoto)
Als nieuw, de Lister 4 cilinder diesel generator, 3 fazen, 20 Kva continue, met regel en controle 
kast. 3 fazen verdeelkast met allerlei distributie, ook naar de zonne-energie installatie.

Kleine diesel generator, monofaze 6 Kva , 100 den meters dikke 3 fazen verlengkabels met 
industriële stekkers. Haspels en rollen mono fazen verlengkabels, de kabels zijn voor voeding van 
verplaatsbare pompen of voor verplaatsbare zaagmachines. Onderdelen voor gensets.
2 lege metalen 200 liter vaten ( normaal voor diesel brandstof). 
Alles 100% verlies,.... recuperatie als schroot , maar de koperkabels zijn zo hard verbrand dat het 
meeste koper verpulvert . De 200 liter vaten kunnen dienen als schroot tonnen.

Overal aluminium als gestold lava,...

verder in generator huis , mobiele elektro verdeelkast, zware trapladder , oprij latten voor 
aanhangwagen (juist nieuw) nieuwe reservewielen voor aanhangwagens. Grote automatische steen-
klamp. 95% verlies, recuperatie 90%(?) schroot, de oprij latten zijn sterk vervormd en mogelijk 
zwak geworden. De zware steen-klamp is te testen met een zware graniet rotsblok.
Als het metaal niet zwak is geworden en dus niet vervormt, kunnen we ze terug gebruiken. 

Verder naar boven zoals de weg van het vuur. 
De Mercedes Unimog 416, ons werkpaard voor al wat te zwaar is en om grote bomen veilig om te 
trekken. We trokken er bomen met om ,zonder ze te zagen , met wortel en al. 
Al de containers (keuken, koelcontainer, douche container) heeft hij ter plaatse gebracht en op de 
centimeter juist gezet. De koelcontainer zelfs neergelaten in de granieten kelder. 
De Unimog was een zeer uitzonderlijk type, met alle denkbare opties. Extreme sterke wings en 
handige kraan. 
8 versnellingen vooruit / 4 achteruit . 5,7 liter 6 cilinder , 125 pk diesel. HIAB 345kraan.
Eigen motor aangedreven en combinatie aandrijving van winch met 100 meter sterke staalkabel. 
Dat wil zeggen dat ik alle denkbare combinaties (ook cross 4x differentieel blokkering) kon 
schakelen van wielaandrijving en tegelijkertijd de winch vanachter het stuur kon laten werken. 
Bij hulpverlening zakte ik er eens mee in een moeras , hij trok zijn 6000kg er zelf uit.



Huidige waarde zou ruim 20.000 € zijn. 
Nu 100% verlies , recuperatie is schroot dat met speciaal transport moet opgehaald worden. 

Kist met zwaar materiaal , kleine Kubota diesel motor (antiek waarde minimum 1000€) .
door vliegwiel toepassing verbruikt hij minder dan recente motoren. In de kist verder nog 
elektrische motoren , tandwielkasten en aandrijf kettingen. Samen met dit materiaal stonden ook al 
klaar, rails op chassis, loopwielen, stoot bumpers om wagen af te remmen, lintzaagmachine,... alles 
om een kleine boomzagerij op te zetten om balken en planken te zagen die we zelf traag zouden 
laten drogen. In Portugal is droog timmerhout een groot probleem. 
Verder nog 2 gelijkstroom motoren (nieuw) ooit op de kop getikt bij een veiling. Ik had een 
mogelijke koper ,... winst +/- 300% , nu 100% verlies,  recuperatie is schroot. 
3 kleinere blowers, 100% verlies , recuperatie = schroot. 

Grote (nieuwe) dubbelas aanhangwagen met groen zeil.
Inhoud : veel technisch materiaal meestal bestemd voor verkoop, o.a. nieuwe windmolen, 2 grote 
regelaars voor wind- en zonne-energie, compressoren, pompen, kettingzagen, voorraad 
hydraulische olie, en veel meer.
100 % verlies, recuperatie : schroot

Hogerop :
Nieuwe geïsoleerde afdak sandwich platen, in voorraad om een werk afdak te bouwen .
100% verlies, recuperatie is schroot.
Onder het werk afdak zouden we samen met onze Portugese vrienden ook een kleine olijf perserij 
en verwerking bouwen. Alle materialen waren er . Blowers om blaadjes uit te blazen, 
spoelinstallatie, machine om tot pulp te malen, alle materiaal om een hydraulische pers te maken, 
kleine centrifuge om water en olie te scheiden. Inox tanks en materiaal voor het proces om olijven 
te verwerken tot zeer lekkere eet olijven. Door de jaren heen hebben we ervaring opgebouwd en alle
jaren kleine hoeveelheden geproduceerd, die zelfs bij andere artisanale Portugese producers als 
uitzonderlijk goede smaak en zeer hoge kwaliteit wordt beschouwd. Alle materialen voor deze zijn 
verworven en verzameld bij schroothandelaars, rommelmarkten en andere recuperatie bronnen. Nu 
kunnen we die plannen wel vergeten.
Ook de recuperatie mayonaise emmers met deksel voor eet olijven in proceswater te bewaren zijn er
niet meer. Onze laulier bomen zijn er niet meer of hebben te zware rookschade om de blaadjes nog 
te gebruiken. De voorraad gedroogde blaadjes is er ook niet meer. 
100% verlies ,.. recuperatie,.. 70% is herleid tot schroot. Verbrande plastiek en rubber laat 
aaneengekleefde afval en lastige smurrie achter. 

Grote stapel tot planken verzaagde bomen, opgestapeld met latjes tussen en 1 jaar gedroogd. Moest 
dienen om buitenwanden van nieuwe buitenkeuken af te werken.
100 % verlies, recuperatie : 0 %

Mini – capinadeira : 2de hands machine in renovatie, zou in de toekomst dienen om zeer moeilijke 
terreinen te maaien.



100 % verlies, recuperatie : schroot

Diesel waterpomp 
100 % verlies, recuperatie : schroot

Kubota 8 KVA mobiele diesel generator
100 % verlies, recuperatie : schroot

De keukencontainer. (nr 5 op luchtfoto) (Eén van de zwaarste verliezen )
We kochten ooit van Paulo, onze vriend en schroothandelaar, een werfcontainer met 2 ramen en 
deur, afmetingen 6 m x 2,80 m, … voor minder dan de schrootprijs (vriendenprijs).
In 2013 komt David op vakantie (?) en in 3 weken tijd bouwen we samen met hem (voornamelijk 
hem en zijn handigheid) een spectaculaire full option keuken.  De container werd eerst gesloopt tot 
op de chassis en naakte metalen wanden.  Daarna bouwden we het geheel op met 90 % 
recuperatiemateriaal, geïsoleerde vloer en vloerbekleding, geïsoleerde wanden, dubbel geïsoleerd 
dak en dakplaten,….
De inrichting : 2 wanden van de container met volkern werkblad en wasbak. Eronder ikea kasten en 
laden (nieuw), nieuwe koelkast onder werkblad, hangkasten (recup), dampkap (recup), rondom 
verlichting en stopkontakten, air-conditioning, later ook kachel met warme lucht aanvoer.
Losse inrichting : zeer oude, degelijke uitschuifbare keukentafel, stoelen, 2de werktafel, 2 wit 
notitie borden met magneten, gaspit met 2 bekken.
Inhoud : een grote hoeveelheid aan degelijk keukengerei, bestek, borden, kommen , glazen, kannen,
schotels, potten, pannen,  enz. 
Het merendeel ook afkomstig van huwelijksgeschenken, maar ook degelijk materiaal van ouders en 
grootouders, een kwaliteit die niet meer te koop is.
Allerlei voor kaas maken en kruiden verwerking.
Verschillende oude met de hand te draaien keukenmachines, graanmolen, vleesmolen, 
snijbonenmachine, rasp en maalmolen die de hardst gedroogde kazen aankon.
Elektrische machines , uit recuperatie of geschenk: vleessnijmachine, koffiemolen (ook voor 
zaden), broodrooster.
Elektrische machines nieuw gekocht : Bamix professionele mixer (+/- 37 jaar oud), sapcentrifuge, 
yoghurtmachine, deegmenger/snijmolen, brood-bakmachine (alleen bakken), vacuum- en 
lasmachientje voor plastieke zakken.
Uitgebreid materiaal voor beenhouwerij werk : snijplanken, ophang-inrichting, uitbeenmessen en 
fileermessen, zaag,  enz.
Eetwaren en producten
Volledige voorraad eigen gemaakte alternatieve medicamenten o.a tegen parasieten, maag-en 
darmproblemen, enz
Voedingssuplementen o.a. juist nieuwe voorraad voor 1 jaar (glucosamine en chondroitine).
Grote voorraad niet bederfbare voedingsproducten, de honing van onze bijen, enz.
Grote voorraad bloem : lokaal gemalen roggebloem, haver- en speltmeel (door David juist 
meegebracht), korrelgist, allerlei zaden voor in brood, enz.
Eigen gedroogde kruiden in bokalen, specerijen, enz.
Oliën en kruidenoliën (zelfgemaakt) enz.



Nog in de keuken : allerlei boeken, kookboeken, kruidenboeken, noticies voor voedingsprocessen,  
(na jaren ervaring), recepten, enz.
De boeken willen we zoveel mogelijk, met hulp uit België, terug verzamelen.  Van 1 boekje heeft 
Marisha (vrijwilliger) toevallig een foto gemaakt (zie foto), wat een belangrijke informatie en 
geheugensteun was in voedings-bewaarmethoden.
Keukencontainer inclusief alle inhoud 100 % verlies, recuperatie : de metalen structuur van de 
container zelf, met veel werk en kosten om als schroot te verwijderen.

De oude buitenkeuken (nr 4 op luchtfoto)
De fogão ( oude stijl kookfornuis met hout) , zwaar beschadigd maar mogelijk te recuperen met 
reparatie.
2 inox pompbakken voor afwas en groentenkuis.
Grote werktafel met inoxblad.  Afdruiprekken voor eetgerei en flessen.
Grote partij inox kommen en bakken, meer potten, snelkookpotten en pannen, waaronder gietijzeren
en keramieken potten.
Allerlei hand-aangedreven toestellen voor verwerking van voeding, pace-vite, graanmolen, 
snijmolens, enz. 
85 % verlies, recuperatie : mogelijk inox kommen en 1 gietijzeren ketel die onder de dakplaten en 
het puin bedolven waren, de fogâo mogelijk te recuperen met reparatie.
Zware capaciteit invriezer (- 40 graden C). 100 % verlies, recuperatie : schroot.

De nieuwe buitenkeuken in afwerking (afmetingen : 5,5 m x 10 m) (nr 6 op luchtfoto)
De volledige structuur, houten palen, balken en geïsoleerde dakplaten , dakgoten en regenwater 
opvangsysteem : 
100 % verlies, recuperatie : 1 % sterk vervormde dakplaten als schroot ?
Inhoud van de nieuwe buitenkeuken :
Diepvriezer (nieuw) tafelmodel , met inhoud, tijdelijk als drankvoorraad.
Houtkachel en ventilatiesysteem om ook de binnenkeuken te verwarmen.
Tafels en stoelen, verschillende gasbekken waaronder grootkeuken types.
Voedingsproces tanks en ketels, grootkeuken ketels en pannen.
Barbecue, cadac (grote schotel op gas), rolkar, enz.
Zeer oude koelkast, zelf omgebouwd op gas, opgeslagen om later om te bouwen zodat ze 
rechtstreeks op zonne-energie kan werken, klein drankkoelkastje.
Insectenlamp (profesioneel), tijdelijke verlichting, bedienings- en sturingskast voor toekomstige led 
verlichtingspanelen. Hoge druk stoommachine om flessen en tanks te reinigen

Achterste gedeelte van de nieuwe buitenkeuken :
Materialen om de nieuwe buitenkeuken verder af te werken, stapel MDF platen met formika 
oppervlakte,  geïmpregneerde houten balkjes, venstertabletten, stijlen, enz.
2 stellingen, ramen met dubbel glas, trapladder, schragen, deuren, enz.
Totaal nieuwe afkortzaag op onderstel met zwenkwielen.
Grote geel koperen (messing) plaat om de wand achter de fogão (kookfornuis) te bekleden.
De totale inhoud van de nieuwe buitenkeuken :
100 % verlies, recuperatie : maximum 5 % schroot.



3delige grote profesionele ladder die klaar stond om aan de nieuwe buitenkeuken te werken.
100 % verlies, recuperatie : slechts gedeeltelijk aluminium schroot.

Terras (nr 7 op luchtfoto)
Aansluitend aan de nieuwe buitenkeuken met afmetingen : 7 m x 3 m.
Geïmpregneerde houten planken op metalen structuur met wateropvang platen.  Op het terras : 
buitentafel en comfortabele stoelen ( 2 stuks). 
100 % verlies, recuperatie : mogelijk kunnen vervormde metalen kokerbalken nog dienen om een 
afdak te maken om eronder brandhout te zagen.  4 stuks van de comfortabele stoelen waren nog niet
uitgepakt en hebben het overleefd omdat ze in de vrachtwagen zaten.

Opslag koelcontainer (nr 7 op luchtfoto)
Eigenlijk een kast van kleine koelvrachtwagen met binnen afmetingen : +/- 3 x 1,60 x 1,70 m.
Uit de zon, onder het terras en tussen granieten stenen.
100 % verlies, recuperatie 2 % schroot.
De inhoud :
Houten rekken met erop : groenten voorraad, inmaak van groenten en fruit, confituren, honing, 
conserven (bonen, champignons, enz.), grote voorraad van tomatenpuree gemaakt van eigen 
gekweekte tomaten, voorraad van oliën : zonnebloem, eigen olijfolie (30 L), koolzaadolie (eigen 
koud geperste), drinkwatervoorraad (250 L), gesloten emmers met eigen ingemaakte eetolijven, 
gedroogde vijgen en walnoten van eigen bomen.
producten van België : natuur mosterd, alcoholazijn, curry, specerijen , enz. 
Lege glasbokalen en flessen.
De oliepers met alle regelopties.
100 % verlies, recuperatie : de oliepers als schroot ?

Technische ruimte (nr 3 op luchtfoto)
Aansluitend aan de werkplaats, volledig in betonblokken en metalen deur. Dak in metalen 
sandwischplaten.
Inhoud :
Zonne-energie installatie, regelaars, inverter, schakel- en sturingskasten, 3 batterij- groepen, 
controle-en regelapparatuur voor full hybride werking met 2 stroomgroepen, batterijladers, 
waterturbine omvormer en regelaar, alles met overspanningsbeveiliging, zekering-en schakelkast 
voor distributie van elektrische energie,… enz. Goed voor +/- 4 Kwh per dag met een maximum 
afname van 3000 W.
Boven op de keuken container : 4 zonnepanelen op structuur met draaikrans, motor voor draaikrans 
en sturing.  2 zonnepanelen op technische ruimte.
100 % verlies, recuperatie : schroot

48 V batterijgroep met testinstallatie voor alle zonne-energie systemen en onderdelen.
Testbatterijs : 6 stuks.
Tientallen 2de hands inverters en vier nieuwe inverters.
Kleine mobiele batterijladers ( 6 stuks) voor alle spanningen en toepassingen.
Mobiele batterijlader en starthulp voor auto's en machines.
4 sets profesionele startkabels voor elke capaciteit.
Vooraan links :
Grote inox kast met apparatuur voor toegangsalarm, offensief inbraakalarm met SMS relais voor 
controle en afstandssturing en actie. Het systeem kon alle toegangen en gebouwen controleren en 
beveiligen.
Bediening, controle, automatische sturing van transfertpompen voor waterdistributie en 
regenwateropvang.
Wasmachine en diepvriezer met inhoud (geitevlees, vis, kalkoen, kip).



Rechts : metalen rekken met :
Gedistilleerd water, bier (ook Duvel), metalisatie product en verdunners, verf, verfspuitbussen, 
onderhoudsproducten, 12 bussen van 20 L voor diesel brandstof (deels gevuld), kleine hand diesel 
brandstofpomp, grote diesel brandstofpomp met teller en automatisch pistool, gerecupereerde 
frituurolie ( om hout impregneer product te maken), veel afrol- handdoeken, enz.
100 % verlies, recuperatie : 55 % schroot.

Werkplaats (nr 2 op luchtfoto)
Zware schade door explosies, rekken zijn uit de muur gerukt.  Vernieling van vele technische 
producten, spuitbussen, smeermiddelen, lijmen, enz.
Zware schade aan dakplaten.
Buitendetectoren voor alarminstallatie en camera's vernield.

Achter werkplaats : regenwateropvangsysteem met overstroomfilter en 500 L transfertank.
Dompelpomp.
100 % verlies , recuperatie : 5 % schroot

Buiten op de quinta
7 watertanks (1000 L pallettanks) + 1 beschadigd (lekt)
5 watertanks ( 500 L pallettanks)
2 watertanks ( 200 L vaten)
100 % verlies, recuperatie : sommige metalen draadkaders
1 flexitank van 25000 L : zware schade, lekt, herstellingsmogelijkheid nog niet duidelijk.

Vaste elektriciteitskabels voor elektrische energiedistributie naar verschillende punten op het  
domein.  Desondanks meestal ondergronds, toch voor 95 % vernield.

Mobiele hydrofoorgroep en aanzuigleiding
100 % verlies, recuperatie : schroot

40 zwart plastieke werkkuipen, voor oogsten, brandhouttransport, zand, mest enz.
100 % verlies, recuperatie : 0 %

Betonmolen, was al in mechanisch slechte staat maar nu is ook de nieuwe elektrische motor, 
schakelaar en kabel vernield.
80 % verlies, recuperatie : schroot

Kleine brandweerpomp Robin , 3 brandweerslangen op haspel, brandweer spuitstuk.
100 % verlies, recuperatie : alleen de Robin pomp als schroot

Nieuwe motoculteur met zuinige dieselmotor, elektrisch starten, kan uitgerust worden met frees, 
ploeg, aardappelrooier en maaibalk. Machine is onmisbaar voor onderhoud en bewerken van het 
land.
100 % verlies, recuperatie : schroot

2 hondenhokken en buitenloop
100 % verlies, recuperatie : klein gedeelte van buitenloop omheining

Grote caravan (nr 1 op luchtfoto)
Volledig ingericht, dubbelbed slaapplaats met echte matras. In afzonderlijke ruimte stapelbed en 
zitplaats. Voorraad lakens en dekens, reserve kledij en rubber laarzen voor vrijwilligers. Hangmat.



100 % verlies, recuperatie : chassis als schroot.

Auto's
Renault Kangoo
100 % verlies, recuperatie : schroot.
Mitsubishi Pajeiro
100% verlies, recuperatie : schroot

BESLUIT

De inventaris is zeker niet compleet,  alle dagen komen we nog iets verbrand tegen waar we niet 
aan dachten.  Het was allemaal zo normaal dat het er was.
Nadat we met onze neus op de feiten worden gedrukt, staan we zelf versteld van wat we in 14 jaar 
hier vergaard en gerealiseerd hebben.
Er een bedrag opplakken is totaal onzinnig, heropbouw is totaal onmogelijk.  We moeten gaan voor 
de minimum behoeften om hier nog 2 a 3 jaar te kunnen overleven.  Deze winter zal het zeer hard 
worden en zullen we nog meerdere malen herinnerd worden aan de ramp.  
De iniatieven die gestart zijn voor hulp en financiële hulp kunnen we erg apprecieren maar zelf 
hadden we het niet kunnen opzetten.  Schaamte en zeer veel zelfverwijt zorgt voor gemengde 
gevoelens.
Buiten enkele hebben we familie en vrienden nooit betrokken of geïnformeerd over ons project.  
Uitvluchten als slecht internet en steeds te moe na een dag werk zijn wel realiteit, maar blijven 
uitvluchten.  Het zijn steeds vrijwilligers of anderen die meer gedaan hebben op internet, zoals onze
website als visitekaartje voor vrijwilligers.  Veel is er niet met gebeurd.
En nu zijn we daar ineens met een lang verhaal,…..
Maar erkenning van het trauma en begrip blijkt meer belangrijk te zijn dan al de rest.

De foto's en video hebben we nog aangevuld met enkele minder (zwartkijkende) foto's.

Tussen 3 uur en 7 uur 's morgens, wanneer ik niet kon slapen, heb ik (Dirk) meestal deze tekst 
geschreven. Christine heeft hem nadien nog aangevuld en verbeterd.


