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Končno, našel se je čas, da nekako strnem vse moje izkušnje do sedaj. Lahko
rečem, da sta bila to precej naporna dva meseca. Vedno se je nekaj dogajalo, hiša
z osmimi puncami, ki imajo vedno nore ideje kako izkoristiti prosti čas. Nekako
nisem našla časa, da se sploh usedem, kaj šele razmišljati kaj napisati.
Prva dva meseca sem med tednom delala na Moose and forestry projektu, kjer
smo kartirali drevesa in ocenjevali škodo, ki jo povzročajo losi. Med tednom smo
živeli v kočah oziroma hišah, za vikend pa smo se vračali v kampus. Med tednom
torej nič interneta... Ampak kdo pa še lahko reče da ima losa vsak večer na vrtu.
Veliko ur smo preživeli na terenu v gozdu, tako da smo ponavadi kar nekako
popadali na kavče in tako preživeli preostanek dneva.
Sicer prvi mesec nisem bila ravno najbolj navdušena nad vsem skupaj, saj smo
imeli vsak dan dež in okoli 4 stopinje. V Sloveniji pa prijetnih 25 stopinj. Naokoli
sem se sprehajala z zimsko bundo in dežno palerino. Lahko samo povem, da
nisem bila najbolj srečen človek. Ampak v juniju se je vreme izboljšalo, trenutno
imamo prijetnih 25 stopinj. Hiša se je sicer skoraj izpraznila, saj so se v sredini
junija zaključila predavanja, vendar sem dobila novega sostanovalca Jerneja, ki se
iz ne vem kakšnega razloga odloča redekorirati sobo ob polnoči.
V juliju pa sodelujem na drugem projektu Vegetation filed work. Precej podobno
delo, kjer bom preživela veliko časa v gozdu. Vendar smo v okolici kampusa, tako
da živimo v kampusu.
Spoznala sem veliko novih ljudi, ki jih bom zagotovo obiskala v prihodnosti, saj
smo s puncami iz hiše preživele veliko časa skupaj.
Priložnost, kot je ta, ne pride pogosto, zato jo je potrebno izkoristi. Odločitev
mogoče ni najlažja, vendar je izkušnja neprecenljiva.
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