Minicamping Zeelucht - Boerencamping in Zeeland aan de Oosterschelde
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[nl]De boerenzwaluwtjes hebben weer hun intrek genomen in onze schuur. Of alle 22 nestjes weer
bewoond zullen worden zal de komende tijd duidelijk worden. Helaas gaat het niet goed met deze
boodschappers van de lente. De soort staat als ‘gevoelig’ op de Rode Lijst door een afname van
50-75% in de afgelopen 40 jaar. Hoe dat precies komt is nog niet goed bekend. Vogelbescherming
Nederland en SOVON Vogelonderzoek hebben daarom 2011 uitgeroepen tot het Jaar van de
Boerenzwaluw.[/nl][de]Die Rauchschwalben sind wieder in unsere Scheune. Ob alle 22 Nester
bewohnt werden können, lässt sich in nächster Zeit feststellen.Schade, dass diese Vögel anfangen
auszusterben und somit stehen sie unter Naturschutz. In den letzten 40 Jahren sank die Zahl um
50-75%. Den Grund dafür ist nicht bekannt. Deswegen haben der Vogelschutz Holland und SOVON
Vogeluntersuch die Schwalben zum Vogel 2011 ausgezeichnet.[/de]

Seizoenen
De zwaluw is weer teruggekeerd
jaarlijks in april wordt hij gesignaleerd.
Bouwt zijn nestje in een boerenschuur
boven in de nok tegen de muur.
Zweven sierlijk boven het graan
op zoek naar voedsel vliegen ze af en aan.
En zijn hun jongen groot en sterk
is het voor de ouders nog niet gedaan met het werk.
Samen vliegen ze in de herfst naar het zuiden
om zo in het voorjaar de lente weer in te luiden.
Tijdens hun vluchten ieder jaar weer
laten ze hun omgeving los, keer op keer.
Probeer ook eens dingen los te laten in het leven
het kan je weer nieuwe energie geven.
Blijf niet verlangen naar het verleden
neem herinneringen mee en leef in het heden.
Door je gedachten op heel wat anders te richten
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geeft dit je vaak weer nieuwe inzichten
Zo komt steeds een volgend seizoen
waarbij je inspiratie op kunt doen.
Seizoenen blijven in elkaar overvloeien
leer ervan, je zult er van groeien.
En zie je weer een zwaluw vliegen in het zonlicht
dan weet je… de lente is weer in zicht.
Simone Boogaard
juni 2011
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