
Ciao a tutti, 

Come stai? Tutto bene?  

Hier in Italië beginnen we eindelijk weer een beetje normale temperaturen te 
krijgen. Al die zon is natuurlijk heerlijk, maar als olijvenboerin kijk ik zo 
langzamerhand enorm uit naar wat fikse buien. Afgezien van een stortbui 
met een windhoos, die mijn geliefde acaciaboom heeft omgezwiept, hebben 
we sinds juni geen druppel regen gezien.  
  

De natuur blijft een fenomeen. Twaalf jaar geleden heb ik een 
abrikozenboom geplant, maar tot deze zomer heb ik nog nooit een vrucht 
gezien. En kijk wat er in juli is gebeurd. Opeens hing die boom vol met 
abrikozen. Echt bizar. Jarenlang wacht je hierop en dan opeens weet je niet 
wat je met al die abrikozen moet. Drogen? Compote? Jam? Weggeven? 
Alles hebben we gedaan, maar we konden maar voor een fractie van wat er 
in de boom hing een bestemming vinden.     

En dan te bedenken dat ik met die hitte vooral druk ben geweest met Kerst 2012. Samen met mijn 
wijnvriend Roel Luchtman heb ik een exclusieve  geschenkdoos laten maken met de naam Due 
Storie: een combinatie van een superieure Italiaanse wijn en mijn olie. Echt iets heel moois om te 
geven aan je relaties of medewerkers. Klik op de doos om het interieur te zien en voor 
bestelmogelijkheden.   

  

De komende maand moeten we flink aan het werk in de bottelarij, 
want ik heb een nogal grote bestelling binnengekregen voor de 
First Class van Lufthansa. In een maand tijd moeten we zo’n 
10.000 van de kleine 100 ml flesjes vullen. En dat in mijn nu al 
veel te krappe bottelarij. 

Ik ben daarom op zoek gegaan naar uitbreidingsmogelijkheden 
en heb een prachtig gelegen olijfboomgaard gevonden, waar ik 
ook op mag bouwen. Maar alles gaat hier op z’n Italiaans en dus 
is het ingewikkeld en nog niet zeker of ik de grond ook echt in 
handen krijg. Geduld is hier een schone zaak, dus pazienza.  

Zodra ik meer nieuws heb hoor je weer!  

 

Groet en tot gauw,  

Alie 


