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HEEL VEEL 
DANK 

DE FINANCIËLE - EN 
ANDERE BIJDRAGEN 

ZIJN GEWELDIG
BUITEN KEUKENTJE 
VOOR ONTVANGST

EEN BEGIN VAN EEN 
WATERSYSTEEM 

BELANGRIJKE 
STEUNBORGEN

EEN GOED BEGIN

NIEUW LEVEN VOOR DE VERBRANDE BOMEN 
Met de gloednieuwe STIHL werden de bomen gekort, in de lengte doorgezaagd, de balken 
aangepast voor bevestiging aan de gevaarlijke op instorting staande gevel en dak van de 
badkamer en de voormalige slaapkamer. Deze balken ondersteunen het dak. Het dak wordt 
hierdoor behouden. De muren van de badkamer en de slaapkamer kunnen nu rustig in delen 
worden afgebroken en worden herbouwd zonder dat het dak instort en door haar eigen gewicht 
de grote stalen dakconstructie met zich mee zou slepen. Dat had een rámp geweest. 

Door Martin werd deze stutcontructie bedacht en door ons allen uitgevoerd. 

Alle deelnemers aan deze werk/’vakantie’ hebben op alle mogelijke manieren knetterhard 
gewerkt, opgemerkt en soms niet opgemerkt.  Zij hebben een geweldige bijdrage geleverd om 
Arte no Pendor voor de toekomst te behouden. Om daar opnieuw een plek te maken waar je 
welkom bent voor (artistiek) werk, lezen, rust of een wandeling door de ’Serra’.

FOTO: Jet en Gerard
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WERK EN PLEZIER 
Natuurlijk werd er niet altijd gewerkt. Het is zwaar werk om 
het puin naar boven te brengen, de contructies te maken en de 
eerste noodzakelijke voorzieningen aan te leggen zoals het 
watersysteem. Lekker eten staat voorop en er was alle ruimte 
voor veel plezier. 

Brian, Christine, 
Frans, Gerard, 

Heleen, Jet, 
Martin, Paulo en 

Tony
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VERBLIJF 
Er is al héél veel schoongemaakt door Jet en Heleen. In het huis, in de keuken en op het terrein. 
Christine heeft zorg gedragen voor de inrichting van de tenten, de luchtbedden, het slaapgoed 
en de buitenkeuken zodat verblijf van ons mogelijk werd. In grote plastic opbergbakken staan 
deze goederen nu droog en schoon in de huiskamer opgeslagen voor een volgend bezoek. De 
woonkeuken is al weer wat in gebruik. De kleine buitenkeuken heeft een werkend gasfornuis op 
butaangas. Pannen, borden, drinkbekers en bestek waren dankzij de zending uit Nederland 
beschikbaar. 

Dankzij een flinke onderhoudsbeurt door Martin werkt de waterpomp weer en pompt water 
naar een groot waterreservoir boven op het terrein. Gerard en ik zorgde voor de aanleg van de 
leidingen naar deze plonsbak. De échte schoonmaak in de toekomst kan hierdoor plaatsvinden 
met een hogedruk-reiniger.
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DOCUMENTATIE 
Fotograaf Frans Mensink heeft tijdens ons hele 
verblijf bij Arte no Pendor alles zorgvuldig 
fotografisch en professioneel vastgelegd, hand - en 
spandiensten verricht en adviseerde ons over 
allerhande zaken rondom fotografie en download van 
gebruikershandleidingen en plattegronden. 

Een fotoreportage van ons verblijf, werk en vermaak 
wordt binnnenkort gepubliceerd op de website van 
Arte no Pendor: www.kunstopdehelling.nl  en in het 
beeldblad DE PENDOR.

http://www.kunstopdehelling.nl
http://www.kunstopdehelling.nl
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DE TUIN, EEN NIEUW BEGIN 
Gedurende ons verblijf heeft Heleen en Jet naast héél véél puinruimen in en rondom het huis, 
met hulp van Frans, Gerard en mijzelf, ook nog de rozen en de bomen gesnoeid om een betere 
groei mogelijk te maken. 

Veel bomen zijn verloren gegaan tijdens de vuurstorm in oktober. Geen enkele ’Pinheiro’ en 
’Pinho’ (Den en Pijnboom) hebben het gered. Vijf olijfbomen, een prachtige Catalpa en de grote 
Vijgenboom, twee Sinaasappelbomen, drie Pruimenbomen, Twee Perzikbomen en ook een 
Perenboom hebben het niet overleefd. 

Enkele olijfbomen lopen in de kruinen van de stam ondanks de enorme schade toch weer uit.  
De verbrande toppen zijn gesnoeid door Heleen. De bomen zien er ook hierdoor weer heel mooi 
uit. De kiwi en de grote roos zijn ook 
prachtig gesnoeid. De roos en kiwi gaan 
dus weer helemaal goed. 

Er is door Jet een nieuwe pruimenboom in 
de voortuin geplant. Voorlopig druppeld 
water uit een lange slang vanachter het 
bronhuis vanuit het gevulde 15.000 liter 
waterresservoir aan de plantenvoet van 
deze fijne aanwinst voor de tuin.  

Een nieuw begin van een prachtige plek in 
de provincie Beira Alta, nabij het dorp 
Ervedal da Beira in Portugal.
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FINANCIËLE BIJDRAGEN EN GOEDEREN ZENDING  
Er was natuurlijk geen énkel heel stuk gereedschap meer beschikbaar. Alles was verbrand, 
verkoold of niet meer bruikbaar. Met financiële hulp van familie en vrienden hebben we een 
belangrijk begin kunnen maken met de aanschaf van noodschakelijk primair gereedschap. 
Hiervan werd het verblijf, de schoonmaak, de watervoorziening, het waterreservoir en het 
stutten van het dak voor het behoud van het atelier en woning bekostigd 

De zending van de verblijfsgoederen voor zes personen, zoals; tenten, luchtbedden en 
slaapzakken, dekens, slopen en overtrekken, verliep heel voorspoedig. We hebben van drie 
tenten gebruik gemaakt. Waaronder een ’Mirakelse’ tent; de tent, stalen haringspijkers en ’een 
spijkeruithaalklem’ t.b.v. een pijnlijk spijkertje in voet en rubberzool van een laars. 

Giften in de vorm van zaklantaarns, lampverlichting en andere ondersteunende 
gebruiksgoederen waren ook zéér welkom.

Ik dank jullie allen hartelijk voor deze 
warme en geweldig ondersteunende 
bijdragen in de meest brede zin. 

Het was een zware klus. Alléén zou ik 
het niet hebben gered. 

Hartelijke groet,                                   
Tony Boiso


