
 

 
QUINTA TRAVANCINHA “a never-ending expedition”                                                                                NIEUWSBRIEF ZOMER 2022 

 

 

Nieuwsbrief zomer 2022 - Quinta Travancinha 

Beste vrienden, vriendinnen van alle deelgenoten Quinta Travancinha. 

Het laatste jaar is wederom veel werk verzet op Quinta Travacinha. Woonfaciliteiten, waaronder 
appartement en studio’s, zijn gebouwd. Daarnaast zijn de ruimtes in het moederhuis en het boven 
appartement ook mooi afgewerkt en ingericht. 

De tuin is nu ook aangepakt, zodat we steeds meer verse biologische groenten uit eigen tuin eten.  

                
Moederhuis met fijne slaapkamers             Zwembad voor bewoners en gasten 

Sanitaire voorzieningen en buitenkeuken voor kampeerders en campers zijn nu ook klaar voor gebruik. 
Als deelgenootschap willen we al dit moois graag met jullie delen. Kom kijken en proef wat de prachtige 
Portugese natuur en cultuur allemaal te bieden heeft op- en rond onze Quinta Travancinha. 

Veel van onze vrienden en bekenden zijn al geweest, waarna ze bijna allemaal terugkomen. Hierbij 
willen sommigen zich als deelgenoot bij ons aansluiten. 

Ben je, na de Corona periode, toe aan rust, ruimte en natuur in een andere omgeving, dan ontvangen 
wij je/jullie graag op onze Quinta. Verblijven kan er in verschillende vormen!                                       
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Sanitair gebouw met buiten-             Samen eten in de natuur                    Safaritent omgeven door  
Keuken voor kampeerders                                                                                   prachtige natuur   
 

                                    

Studio Estrella, fijne ruimte en mooi uitzicht                Kamperen in een de Waard tent 

 

Vrijwilligers zijn ook van harte welkom om samen met ons te leven en te werken. Hou je van b.v. 
klussen, tuinieren, eten koken? Neem contact op en laten we afstemmen wat passend is.    

Kook je graag en zou je voor een langere tijd (b.v. enkele weken of maand(en)) in de natuur willen zijn, 
dan is de Quinta  ‘the place to be” 
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Vrijwilligers Ben en Laura bouwen kippenhok.         Ernst werkte een maand als vrijwilliger 

Ben en Laura: “Heel fijn om op onze rondreis als vrijwilligers iets betekenisvols te kunnen doen. En dat 
op zo’n bijzondere plek met lieve mensen. We komen graag terug!”  

Ernst Detering (vrijwilliger): “Ik had me gemeld als vrijwilliger na een oproep op internet, geen idee wat 
me te wachten stond. Het werd een groot feest! Een maand vol turbulentie en heel veel lieve aardige en 
verschillende mensen met hetzelfde ideaal: weg van de stress en leven in harmonie met de natuur. Het 
werd een fantastische ervaring om van betekenis te kunnen zijn en zoveel mensen te ontmoeten.” 

Ans Gademan (gast): “Voor mij kenmerkt het verblijf op de Quinta zich als vrij, dichtbij de ruige, ruime 
en pure natuur, de Seia met vele watervallen, in een aangename bedding van samen en op mijzelf. Een 
aanrader! “ 

 

De 5 vaste bewoners: Nel, Klaske, Jos, Rene en Hans vertellen je graag wat hen inspireert op de Quinta 

Nel: “Anderhalf jaar woon ik nu hier, in mijn mooie huisje. Het is een bestaan met veel afwisseling, 
precies wat ik ook wilde. Het samen leven en opbouwen in een natuurlijke omgeving in verbinding met 
elkaar, genereert vreugde en voldoening. Het is bijzonder te merken hoe moeiteloos zowel onze gasten 
als vele valleibewoners zich in dit gebeuren voegen. Vriendschap en hartelijkheid alom! “ 

Klaske: “Deze prachtige plek nodigt me heel erg uit om naar mijn eigen stilte te gaan en van daaruit met 
anderen te zijn en mijn werk op de Quinta te doen. Mijn liefde voor de moestuin met anderen te delen. 
Een liefdevol gesprek te voeren, relaties uit te nodigen, of een individuele retraite aan te bieden. Ik 
ervaar het persoonlijk als een geschenk om samen een levensvorm te vinden die vreugde geeft en recht 
doet aan mens en natuur. Lieve groet Klaske” 

Rene: “Na een heel druk bestaan buiten Nederland, was ik op zoek naar een goede, rustige en 
natuurlijke, duurzame bestemming. Die heb ik hier op de Quinta gevonden. Ik werk heerlijk mee aan de 
tuin en het onderhoud en daarbij onderhoud ik mezelf, proost! Kom een keertje kijken. Groetjes Rene “ 
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Nel verwerkt de Quinta oogst   Klaske aan het klussen Rene in zijn Hobbit bad   

Jos: “Een jaar wonen en werken (waaronder een maand retraite) in de natuur heeft mij heel goed 
gedaan. Innerlijk ervaar ik steeds meer rust en ruimte. Graag richt ik mij ook tot de mensen die 
werkzaam zijn in Nederland. Door de goede internetvoorzieningen kun je hier ook parttime werken, 
zodat je in de middag en avond ruimte hebt om te vertoeven in de natuur, de Seia en haar oevers 
verkennend of wandelend in het nabijgelegen hooggebergte Serra de Estrella. 

Hans: “In verbinding leven met fijne mensen midden in de natuur is voor mij belangrijk. Daarom is mijn 
thuis vormgegeven door een Safaritent op een enorme rots met zicht op de waterval. Het leven op de 
Quinta is eenvoudig en daarom juist zo rijk! 

             
Jos verzamelt hout langs Seia          Hans struint langs en in de Seia.       Safaritent van Hans  

Door de goede faciliteiten op de Quinta zijn ook groepsactiviteiten goed te organiseren zoals retraites, 
yoga, cursus schilderen, beeldhouwen enz. Daarnaast valt er ook in de directe omgeving van de Quinta 
van alles te zien en te beleven, leuke dorpjes met gezellige terrasjes, prachtige wandelroutes, kortom 
midden Portugal is heel bijzonder!  
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Vallei feestje, alle generaties samen             Coja markt, altijd een bijzondere happening! 

 

 
                             Dansen op de Coja markt maakt deze markt nog specialer! 

 

De verblijfsmogelijkheden variëren van slaapkamer in moederhuis (€ 20,00 / nacht) tot appartement (€ 
37,50 / nacht) of verblijf in een De Waard tent (€ 12,50 / nacht) tot verblijf in Safaritent (€ 20,00 / 
nacht). 

Ontbijt en lunch kunnen desgewenst zelf worden verzorgd! Van maandag tm vrijdag kan men gebruik 
maken van gezamenlijke avondmaaltijd voor € 9,00. 

Voor meer aanvullende info, neem contact op met Jos (+31 6 18358911 / jos@quintatravancinha.com) 

 

 

www.quintatravancinha.com                                                                                                                Quinta Travancinha | Facebook 


