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Natuursieraden  

en een  

 Botanische tuin

Correspondent te Las Palmas 

 

erwijl de Zeezwaluw crew helemaal ondergedompeld was in het sanitaire werk, maakt de 

Franse buurvrouw Eloise schitterende sierraden van natuurproducten. 

 

De meeste voorwerpen die ze gebruikt in haar 

ontwerpen zijn schelpen of kralen. Met haar 

bijzonder artistieke gaven worden oorbellen, 

halskettingen en arm- en enkelbanden vervaardigd. 

Onder toeziend oog van man en kind met rasta kapsel, 

worden op de steiger de kartonnen displays gesneden 

en geschilderd voordat de sierraden er opgeprikt 

worden. Alles is nu bijna klaar voor de verkoop en het 

lijkt een prima manier om als jong live-aboard gezin in 

je levensonderhoud te voorzien. 

 

 

Nadat beide sanitaire projecten met 

succes zijn afgerond gaat de crew op 

een dagtochtje naar de Botanische Tuin 

net zuid van Las Palmas. Met de juiste 

bus is het en fluitje van een cent en om 

11 uur staan ze bij de ingang van de 

tuin. Van bovenaf is goed te zien dat de 

Botanische tuin gelegen is langs de 

helling van een diepe vallei. De helling is 

beplant met alle flora die de Canarische 

Eilanden rijk is. Diverse soorten 

vetplanten, schitterende bloeiende 

heesters, palmbomen in alle soorten en 

maten evenals vele soorten en grootte 

cactussen. 

 

Heerlijk wandelend over mooi 

aangelegde paden en bruggetjes worden 

de bezoekers langs ruisende watervallen 

en vijvers met eenden en hun nageslacht 

geloodst. 

Naast een fossiele boom van duizenden 

jaren oud, een open vergaderruimte c.q. 

rechtszaal uit lang vervlogen tijden is 

ook het graf van de Zweedse 

tuinontwerper te bewonderen. Voor de 

niet-botanicus zijn de namen van 

planten en bomen en hun oorsprong in 

twee talen op borden vermeld terwijl 

foto’s het beeld nog eens 

verduidelijken. 
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Het is geweldig om alles zo goed gedocumenteerd te zien zodat iedere bezoeker weet waarnaar 

hij/zij kijkt. Toch het valt af en toe niet mee voor de zeerotten vooral het klimmen en klauteren 

langs de redelijk steile helling. 

 

Gelukkig staan er op diverse plaatsen bankjes om de vermoeide benen wat rust te gunnen en de 

omgeving op je te laten inwerken. Luisterend naar bladergeritsel en vogelgeluiden verstrijkt de 

tijd snel. 

Voor de crew het weet is het alweer tijd om terug te “bussen” naar Las Palmas. De volgende klus 

ligt alweer te wachten …….. 
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