Bonjour allemaal,
Vanaf nu worden de nieuwsbrieven als bijlage gemaakt. Dit omdat dan de mensen zonder
computer gewoon een uitgeprinte versie kunnen krijgen.
Het eerste nieuws van februari is dat ik eindelijk ingeschreven ben in de orde der veterinairen
hier in Frankrijk. In eerste instantie wilden ze dat ik mijn orginele papieren zou opsturen maar
na een protest van mijn kant waren ze uiteindelijk toch tevreden met een copie en de officiele

erkende franse vertaling. Weer wat papierwerk geklaard!
Wat mijn ezelbaby betreft: julie zullen nog even in spanning moeten blijven! Ik had me wat
verrekend. In plaats van januari is ze pas in februari 2008 bij mij gekomen. Het veulen kan
dus niet eerder komen dan begin maart.
Dus in maart wordt het druk want dan verwacht ik ook de eerste lammeren. Wel hebben we de
ponystal omgebouwd zodat ook de ezels wat meer binnen zijn met dit natte weer.
Het weer is erg wisselend, we hebben regen en sneeuwdagen maar ook bijna voorjaarsachtige
dagen waarbij zelfs de trui uit kan tijdens het buitenwerk. De eerste crocussen en
sneeuwklokjes al zijn boven de grond.
De wilde dieren zien we in allerlei soorten en maten: onlangs op weg naar de maximarché in
St Saulge springt er ineens een enorm wild zwijn voor de auto langs, de vossen zie ik overal

in het land en ook de nodige reeën

Onlangs lag er een dode das langs de weg en bij ons op de zolder van de schuur woont een
kerkuil. Die is zo geruisloos en snel dat de foto nog niet is gelukt (alleen van de achterkant).
En overal zien we buizerds

Een van mijn schapen heeft er een enorm genoegen in om mij ’s morgens bij het voeren
omver te lopen. Onlangs is het haar dan ook echt gelukt. De grond was weer ontdooid en ik
zat met mijn laarzen vast gezogen. Ze kwam recht van voren en ondanks dat ik mij vastgreep
aan haar wol belandde ik met schaap op schoot in de 10 cm diepe modder/ strontlaag. Wat is
dat koud!
Op 10 februari hebben we storm! En niet z’n beetje ook. De stroom valt uit en iedereen heeft
veel schade. Bij ons lijkt het beperkt te zijn gebleven tot 1 afgewaaide dakpan, maar later
blijkt er ook een 100 jarige eik gesneuveld te zijn helemaal bij het achterste weiland.

Gelukkig hebben wij ons kleine houtkacheltje en een gasfornuis. Ineens ondek je hoe
afhankelijk je bent van stroom: Telefoons doen het niet meer, de rolluiken bij huizen en
winkels gaan niet meer omhoog, benzinepompen geven geen vloeistof meer. Scholen blijven
gesloten omdat er geen verwarming en licht is. Mobieltjes werken niet omdat de steunzenders
niet meer werken. Ik ging die dag bloedtappen bij koeien. In een open loopstal is dat geen
probleem, maar om in de oude stallen bloed te tappen was toch wel erg romantisch zo
bijgeschenen door de veehouder.

Het is ook nog ergens goed voor want zonder extern vermaak ga je al snel weer lekker boekje
lezen en zelfs aan het pianospelen.
De keuken is nog niet af maar we hebben weer een werker. Er is een begin gemaakt met het
voegen van de oude schouw en als het goed is begint het tegelen as maandag.
We hebben de laatste dagen fantastisch voorjaars weer. Na een nacht met vorst zitten we rond
11 uur op het terras voor het huis! We hebben heel wat opgestookt. Alle takken van de
gesnoeide heg van december. En ook een heel deel van de bamboe is in rook op gegaan.

Net waren we overal vanaf, heb ik vandaag weer een stuk heg geslecht. Dus als het weer zo
blijft hebben we morgen weer een vuurtje.
Ook zijn de eerste gasten van dit jaar alweer geweest.
Nu is het weer even rustig maar in april gaan we weer echt beginnen. Nu eerst de lammeren
en m’n ezeltje.
Tot de volgende nieuwsbrief,
Nol en Koos

