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Hallo iedereen,

Een kleine twee weken hebben we de twee Covid-19 vaccinatieprik van Pfizer gehad, drie
weken na de eerste. Als docenten dit semester konden we ons opgeven voor een afspraak en
we hebben erg veel geluk gehad want er waren meerdere geinteresseerden. De neveneffecten
waren vrij beperkt voor ons, met een gevoelige arm voor een dag en iets licht in het hoofd voor
ondergetekende. Verder kon ik alles doen en na een dag was alles weer normaal. Er is verder
niet veel veranderd omdat we natuurlijk nog steeds mondkapjes dragen en afstand houden
want nog lang niet iedereen heeft een vaccinatie. Op moment van schrijven is 10% van de
bevolking in Alabama volledig gevaccineerd en in juli zou bijna iedereen hier in de VS
gevaccineerd kunnen zijn, voor degenen die dat willen... We kunnen nu meer ondernemen
zoals af en toe eens een winkel inlopen zonder dat het echt noodzakelijk is, maar er zijn nog
altijd mensen die weinig geven om de medemens en gewoon zonder mondkapje naar binnen
gaan als ze de kans krijgen.

Het is nu echt lente: diverse planten lopen uit of bloeien zelfs al. Over een paar weken nog
meer bloemen.

Inmiddels zit de helft van het semester er alweer op; de tijd vliegt sinds dat ik weer lesgeef.
Ook al geef ik slechts twee uur per les week, het kost veel tijd en de voorbereiding / nakijken
van verslagen kost een groot deel van de week. Komende maandag hebben de studenten een
studiedag en dus is er geen les. Zo kom ik meer toe aan onderzoek doen: dat wil vooral
zeggen, vooral projecten die al opgestart waren proberen af te maken.

Of een praatje geven zoals afgelopen zaterdag voor een grote (online) Nederlandse
fossielenbeurs genaamd PaleoTime NL. Dat wetenschapspraatje over boorgaten in fossielen uit
de oceaan was in het Nederlands, wat alweer 13 jaar geleden was! Dit soort praatjes zijn
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gemakkelijker in het Engels vanwege de Engelse vaktermen en omdat je dit gewend bent. Het
Nederlandstalige praatje is niet meer te zien online, maar stuur me een emailtje mocht je het
willen zien.

Tot over twee weken.

Adiël
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