
Nieuwsbrief Ron en Brigitta Methorst        –            BRON in Bosnië            -        24 september 2006 

 
Hallo allemaal! 
 
Dank voor de meelevende reacties op onze vorige mailing (Ron bij de tandarts). Hij heeft verder 
geen last meer gehad en het lijkt al weer lang geleden. 
 
Nog 1 week en dan is het zover: we gaan voor 2 weken naar Nederland! We zijn benieuwd hoe dat 
zal bevallen. We kunnen in ons eigen huis, maar misschien ‘voelt’ dat helemaal niet meer zo als 
ons huis. Ik verheug me er wel op, dat ik weer eens uitgebreider kan bellen. Vooralsnog was dat 
hier in Bosnië enorm duur. Sinds 15 september zijn de tarieven verlaagd tot 65 eurocent per minuut, 
nog steeds niet niks… 
 
Dit keer gaan we met de auto. We verheugen ons nu al op de snelwegen. Lekker opschieten en 
iedereen inhalen die langzamer gaat. Wat dat betreft worden we wel eens moe van de 
slingerwegen in Bosnië met allerhande van langzaam verkeer. Bergen zijn zeker mooi, maar qua 
autorijden, schiet het van geen meter op… 
 
De komende week wordt opnieuw nog een hele drukke. We hopen eindelijk de nieuwe vaste 
planten in het veld te gaan zetten. Zaterdag en zondag heeft een prachtige bijna nieuwe ‘John 
Deere’ tractor met een machine erachter ‘plantbedden’ voor ons gemaakt. Deze tractor hebben we 
gehuurd van een bevriend bedrijf. Geweldig om te zien dat er zulke mooie rechte banen worden 
getrokken met zulk mooi materieel. Morgen beginnen we met het bedekken van de ‘bedden’ met 
folie. Vervolgens worden er gaten in de gemaakt en daarin komen de jonge plantjes. Dat is allemaal 
handwerk. Morgen is de testdag om te zien hoe snel het gaat. Eventueel proberen we nog extra 
mensen in te huren. Hierbij een paar plaatjes van hoe e.e.a er uit ziet: 
 

  
links de ‘beddenfreesmachine’ aan het werk en rechts het werk van Ron: spijkers onder de latten zorgen er 
straks voor dat op de goede ‘plantafstanden’ gaatjes in het zeil komen. Die worden met een mesje groter 
gemaakt, zodat de plantjes er in passen 
 
We hopen dat dit planten allemaal nog gaat lukken deze week. Als het klaar is, zal ik een paar 
foto’s opsturen. We hebben dan op een nieuwe lokatie bij de entree van het dorp bijna een hectare 
met ‘witte banen’. Ben benieuwd hoe erg het opvalt! Het folie hier krijgen was ook nog een hele 
klus, de eerste levering was transparant ipv geheel wit en dan groeit het onkruid gewoon door onder 
het plastic. Gelukkig heeft de leverancier het bedrijf het goed (bijna on-Bosnisch) opgelost. Volgend 
voorjaar zullen het allemaal gekleurde banen zijn met planten… 
 
In en volgende mailing graag we graag weer eens wat dieper in op een specifiek onderwerp. Is er 
nog ‘iets’ waarover je graag meer wilt horen, dan houden we ons aanbevolen! 
 
 
 
In Nederland zijn we bereikbaar op onze Nederlandse mobiele nummers (zie onze website). 
 
Hartelijke groet, 
Ron en Brigitta      brigitta@broninfo.nl + www.broninfo.nl  


