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Hallo iedereen,

Ten eerste een gezond 2021 toegewenst iedereen. Helaas heeft het covid-19 of coronavirus
ook in mijn familie een slachtoffer geëist. Daar waar eerder in 2020 nog een oom het maar net
overleefde, is een andere oom van me op Tweede Kerstdag heengegaan. Zijn vrouw en
dochter zijn wel aan de beterende hand op moment van schrijven. Hij was erg voorzichtig heb ik
begrepen, maar het heeft toch niet zo mogen zijn. Wees nog een half jaartje voorzichtig
iedereen, want het vaccin kom eraan in Nederland. Ook hier in Alabama zijn de eerste
vaccinaties voltooid, maar het zal nog wel maanden duren aleer wij het krijgen. Ondanks dat we
beiden lesgeven dit semester én de universiteit vaccins heeft bekregen, behoren we niet tot de
groep met het grootste risico om ernstig ziek te worden. We zullen binnenkort wel weer getest
moeten worden voordat het semester begint.

Afgelopen weken was het namelijk vakantie hier. We zijn niet tot nauwelijks van ons
grondgebied af geweest. Nu was er ook voldoende te doen. De woonkamer is bijna
afgeschilderd op moment van schrijven (nog een paar dagen werk!). Verder hebben we een
heus bospad gemaakt door onze de twee percelen, al moet het nog vlakker gemaakt worden
hier en daar. Een korte wandeling van ca. 6-7 minuten leidt langs diverse inheemse en
invasieve bomen en planten, maar vogels of groter wild kan ook gespot worden.

Het relatief vlakke dak op om alle takjes, bladeren en naalden eraf te blazen. Dat was me het
klusje wel voor de zondagmiddag, want daarna volgde het opruimen op de grond zelf.

Zo zijn we dus niet naar Kansas gegaan zoals in vele afgelopen jaren. Wel hebben we
diverse kerstcadeaus mogen ontvangen en geopend op de 25 e ! Onder meer een kolibrivoeder
zal goed van pas komen als ze eenmaal terugkeren in de zomer.
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Qua werk was het behoorlijk rustig (het was vakantie!), maar in mijn vrije tijd heb ik toch een
revisie afgemaakt en een artikel voor collega’s nagekeken om niet te ver achter te raken. De
revisie is geaccepteerd, dus over de spannende inhoud horen jullie over ca. 2 maanden meer
over.

Meestal kijk ik in januari terug op het afgelopen jaar, maar er is niet zoveel te melden en het
was geen goed jaar. Daarom kijk ik liever vooruit. Ik hoop dat bijna alles weer relatief normaal
zal worden in de loop van het jaar en dat ik in de late zomer of in de herfst weer naar Nederland
reizen.

Tot over twee weken met waarschijnlijk meer over de nieuwe klas die ik ga lesgeven,

Adiël
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