
Allereerst bedankt voor de interesse die er is voor dorpsgenoten in den vreemde. 

Met ons gaat het goed. We hebben weer een druk jaar achter de rug. Waar we vorig jaar 

uitkeken naar 2021, het jaar dat het de betere kant op zou gaan, blijkt nu het tegendeel 

waar. Ook dit jaar was het weer moeilijk om onze medewerkers uit Jamaica op tijd hier te 

krijgen. Uiteindelijk zijn ze wel allemaal gekomen maar weer met een achterstand in het 

werk begonnen. Toen dit jaar de werkers kwamen, dachten we dat het allemaal wat 

makkelijker zou gaan omdat we al een jaar achter de rug hadden, waar we moesten werken 

met de beperkingen van Corona. Niets was minder waar! Niemand was gevaccineerd op het 

moment dat onze medewerkers arriveerden. Het gevolg was dat ze weer voor 2 weken in 

quarantaine moesten voordat ze konden beginnen met werken. Toen de overheid begon 

met de inentingen werd ook de agrarische sector gezien als een belangrijke sector. Hier is de 

uitspaak “Farmers Feed Cities, dus essentieel. Daardoor kregen wij en onze medewerkers 

voorrang om gevaccineerd te worden. Op 2 mei hebben we onze eerste vaccinatie 

ontvangen en 8 juli de tweede. Daarmee werd het allemaal iets makkelijker voor ons, omdat 

vanaf die tijd de mannen hun eigen boodschappen weer konden gaan doen,  wat tot voor 

die tijd gedaan werd door Jolanda. Hier in Ontario heeft ondertussen 86% van de bevolking 

het eerste shot gehad en 80% heeft al twee vaccinaties ontvangen.  

We zijn ook nog bezig om ons fruitbedrijf uit te breiden. Ook hier veel problemen met het 

leveren van materiaal. Flinke vertragingen en een verdriedubbeling  van transport kosten. 

Op dit moment zijn we een nieuw bunk house aan het bouwen voor onze medewerkers en 

proberen het voor de toekomst up to date te maken. Ook dit is niet eenvoudig omdat de 

overheid ons nog steeds geen richtlijnen geeft.  

En ook hier in Canada hebben we nu te maken met de nieuwe variant Omicron. Vandaag zijn 

er hier in Ontario 4000 nieuwe gevallen, het hoogste aantal in 8 maanden op een bevolkings 

aantal van 15 miljoen inwoners. Hier zijn overigens weinig versoepelingen geweest tot nu 

toe. Nog steeds 2 meter afstand houden en mondkapjes in het openbaar. Hopelijk komen wij 

niet in een totale lock down. We hadden onze reis geboekt om 27 december naar Nederland 

toe te komen, maar hebben deze moeten annuleren vanwege deze nieuwe variant die 

iedereen nu in de greep houdt. Dit is natuurlijk erg jammer,  maar het  is op dit moment niet 

anders! 

De toekomst zien we nog steeds positief in. We hebben de ruimte hier en hopelijk kunnen 

we aan het einde van 2022 zeggen dat we het virus onder controle hebben want er vanaf 

komen doen we nooit meer, als je het ons vraagt.  

Het Corona virus stelt ons allen op de proef, maar we staan er niet alleen voor, de hele 

wereld heeft ermee te maken. Ons advies is probeer positief te blijven en te denken aan 

betere tijden,  die er zullen komen voor ons allemaal. 

Wij wensen iedereen Merry Christmas and a Happy New Year, Stay Healty and Safe,  en 

hopelijk tot gauw. 

Hartelijke groeten vanuit Clarksburg, Ontario,Canada 

Cor, Jolanda en Corné Vissers 



 


