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Hallo iedereen,

Voor het eerst in bijna twee jaar ben ik in Nederland. Op woensdag de 18 e ben ik vertrokken
uit Tuscaloosa met een huurauto richting Atalanta. Drie uur later daar aangekomen mocht ik
inchecken met alleen maar een vaccinatiebewijs. Toch kwam mijn negatieve test binnen een
paar minuten later via de email gelukkig. (Andersom moet je wel een negatieve test kunnen
overleggen voor de terugreis naar de VS). De rechtstreekse vlucht naar Amsterdam was geen
pretje met het mondkapje op en ik kon maar moeilijk slapen zo langs het gangpad.
Aangekomen in Nederland kwamen mijn ouders me ophalen en heb toen de eerste dagen thuis
gezeten en bewust geen mensen bezocht. Je weet namelijk nooit zeker of je toch wat
opgelopen hebt in het vliegtuig met de zeer besmettelijke delta coronavariant die om zich heen
grijpt in de VS en elders. Gelukkig was mijn thuistest ook negatief afgelopen maandag!

Vanaf die dag heb ik diverse familieleden en vrienden bezocht. Dan gebeurt er ineens veel in
een korte tijdsspanne, zeker vergeleken met de afgelopen anderhalf jaar. Natuurlijk is het
onmogelijk om de hele familie te zien in de korte periode (ik vertrek woensdag alweer) en
datzelfde geldt voor vrienden. Soms zijn het daarom dagen met 2-3 bezoekjes per dag ergens
in het land. Hectisch, maar wel erg leuk! Het voelt in ieder geval wel vertrouwd al zijn er ook
dingen veranderd. Gelukkig kan dit opzoeken van mensen of andersom redelijk veilig gezien
het relatief lage aantal besmettingen in Nederland, zeker ten opzichte van Alabama. En in het
openbaar vervoer zijn mondkapjes gelukkig nog verplicht.

Voor het eerst heb ik mijn twee jongste neefjes gezien.

Tussendoor moest er ook nog een aantal dagen gewerkt worden. We zijn op het werk
namelijk bezig om een nieuwe collectiemanager te vinden. Hopelijk rolt er een goede collega uit
later dit jaar. Waar ik jarenlang de sollicitant was, zit ik nu aan de andere kant wat inzichtelijk is.
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Verder zijn er nog wat andere werkzaamheden die ik gedaan heb, met name in de dagen net na
de vlucht naar Nederland.

De volgende blog zal weer uit Alabama komen, aangenomen dat ik negatief test maandag en
dus op de vlucht terug naar de VS mag op woensdagochtend. Daarna weer twee dagen
werken, want druk zal het worden de rest van het jaar.

Tot dan!

Adiël
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