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Hallo allen,

Het semester is hier weer begonnen. Cristina moet voor een klas verplicht tweemaal naar de
campus toe voor een bijna lege klas, terwijl de rest van de studenten live online meekijken of
het later nakijken. Zelf ben ik eenmaal naar de campus geweest voor – ironische genoeg – een
standaard medische test en om een aantal dingen te doen op kantoor. Mondkapje op natuurlijk
zoals verplicht is op de campus. De meeste studenten houden zich eraan, maar de schade is al
toegebracht. De Universiteit van Alabama heeft zelfs al het Nederlandse nieuws gehaald met
1200 besmette studenten. Nog net voor het semester en wellicht in de eerste dagen is niet
voldoende afstand gehouden, is er te veel gefeest en mondkapjes werden lang niet altijd
gedragen, zelfs niet op de campus. Het aantal besmettingen stijgt dus snel. Sommige studenten
zijn uit hun appartement gezet en verplaatst naar een andere locatie om die appartementen vrij
te maken voor studenten die in quarantaine moeten. De burgemeester en president van de
universiteit hebben allerlei bijeenkomsten en plaatsen waar studenten bijeenkomen verboden
inmiddels. Laten we kijken hoe het zich verder ontwikkeld over de komende weken, maar goed
ziet het er niet uit.

Mot genaamd Synanthedon arkansasensis op een groot blad bij ons in de achtertuin.

We gaan verder met verven van de woonkamer hier. De gedachte dat het deze maand wel
eens af kon zijn, kan de prullenmand in. We moeten nu toch gaan schuren want de verf blijft
niet voldoende zitten op de deurposten en raamkozijnen omdat het te glad is. De vloeistof die
hier voor zou moeten zorgen werkt nauwelijks helaas, dus de ongeopende bus hebben we
terug gebracht. Gisteren hebben we weer verf opgehaald. Hopelijk kunnen we de deurposten
en raamkozijnen afmaken aankomende week. We hebben wederom een aantal plantjes
gekocht voor de tuin. Het werk in en om het huis lijkt nooit af, maar zo blij je ook een beetje in
beweging in deze rare tijden.
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Geen avonturen van het reizen dus, dus werken we stug door gedurende de week. Ben bezig
met verschillende artikelen en beursvoorstellen. Ongetwijfeld meer daarover de komende
maanden.

Tot over twee weken.

Adiël
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