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De activiteiten van Community Links International verlopen goed. Het educatief programma
voor jongeren in mijn dorp Tecuanipan heeft succes. Er hebben zich tot nu toe al 28 jongeren
geregistreerd. Ik werk op dit moment samen met 3 vrijwilligers (2 Amerikanen en een
Fransman) waardoor we de groep kunnen opsplitsen en dus efficiënter kunnen werken.
Het motiveert enorm om te observeren hoe Carlitos, een 10- jarige schapenhoeder die pas in
het tweede studiejaar zit, woorden begint te vormen met simpele lettergrepen. (zie foto)
Juan Carlos heeft een grote academische achterstand waarschijnlijk omdat hij slechtziende is,
een probleem dat pas op late leeftijd is ontdekt. Hij zal volgende week zijn bril voor de eerste
keer mee naar de klas brengen.
Anahi, de dochter van de bakker van het dorp (zeer lekker zoet brood) bloeit open. Ze is pas
verhuisd naar Tecuanipan na haar kleuterjaren te hebben doorgebracht in een arme
achterbuurt van Mexico City. Ze had moeilijkheden om zich aan te passen en ze wilde absoluut
niet deelnemen aan groepsactiviteiten maar nu is ze het centrum van de aandacht. (zie foto).
Isabel is een slimme 11- jarige maar heeft het emotioneel moeilijk omdat ze getuige is van
familiaal geweld in haar gezin. We hopen door creative activiteiten en spel haar genoeg te
kunnen ondersteunen zodat ze een balans kan vinden in haar gevoelswereld.
Deel van jullie schenkingen wordt door Community Links International gebruikt om de
infrastructuur voor het educatief programa te verbeteren. We zijn het nieuwe jaar gestart met
de bouw van een droogtoilet met natuurlijke materialen; lemen muren en bamboo dak, en na 2
maanden hard werken is het droogtoilet zo goed als af. We zijn ondertussen ook gestart met de
bouw van een aula/klaslokaal. De uitdrukking 'Vele handen maken licht werk' is wel zeer
toepasselijk. De jongeren van het programma helpen mee. Ook hun families zijn bereid te
helpen met de middelen die ze hebben. De vader van 3 jongeren, die deelnemen aan het
programma, is bouwmeester en schenkt een deel van zijn tijd aan het project, een andere vader
beschikt over een graafmachine en neemt een deel van de opgravingen voor zijn rekening.
De studenten van de Verenigde Staten die op inleefreis komen dragen ook hun steentje bij. Ik
stuur jullie de reiservaring door van een groep jongeren uit San Francisco die vorige week op
inleefreis is geweest via onze organisatie. Het geeft een mooi beeld van de activiteiten.
http://sacredsfservice.wordpress.com/category/mexico2011/
Enkele technische woordjes
Een droogtoilet is een ecologisch toilet dat geen water verbruikt. De urine wordt in het toilet
zelf van de uitwerpselen en vervolgens ondergronds afgeleid naar nabije planten en bomen die
op die manier bemest worden. De uitwerpselen worden opgevangen in een container waar ze
composteren tot rijke aardegrond vrij van schadelijke bacterieën. We kiezen voor dit model en
hopen ook de families van het dorp te motiveren dit alternatief te gebruiken in plaats van het
huidige rioleringsysteem in Mexico. Het grote probleem van Mexico met de riolering is dat het
afvoerwater zonder zuivering direct in de nabije rivieren wordt geloodst. Je kan je al inbeelden
wat voor negatieve impact dat heeft op de beschikbaarheid van zuiver water voor eigen gebruik
en voor landbouw-irrigatie. Als je in mijn dorp langs de rivieren wandelt, ontdek je naast, de jou
spijtig genoeg tegemoet komende onaangename geuren, ook natuurlijke waterbronnen die in
de taal van de Azteken(Nahuatl) Ameyal worden genoemd. Is het een teken dat de natuur vecht
tegen de zogenaamde moderne uitvinding van de mens? Is het dan niet aan ons om de natuur
een handje te helpen en zo de toekomst van de volgende generatie veilig te stellen?
Met onze inspanningen om de families te overtuigen dat het huidige rioleringsysteem heuse
schade aanricht, beseffen we dat we strijden tegen een diep ingebed idee van vooruitgang en
van moderniteit. Als je een toilet hebt dat is aangesloten op het rioleringsysteem dan verhoogt
je sociaal aanzien. Hetzelfde geldt voor bouwmaterialen. De eeuwenoude adobemuren,
gemaakt uit de lokaal beschikbare kleiaarde, die niet alleen aardbevingen hebben doorstaan

maar ook een thermische kwaliteit hebben, worden vervangen door cement van zodra er wat
dollars beschikbaar zijn door familieleden die naar New York zijn vertrokken. Hoewel deze
huizen onaangenaam koud in de winter en onverdraagbaar heet in de zomer zijn, staan ze
symbool voor een familie met geld, dus een succesvolle familie. Het is interessant te beseffen
hoezeer het huidige economisch model waardepatronen beinvloedt.
Het doel van Community Links International is om families van het dorp te inspireren, hen
informatie aan te schaffen en hen ook hulp te bieden als ze een ecologische techniek willen
adopteren thuis.
Tot zover dit verslagje.
Reciben un saludo afectuoso.
Adiós.
Ina

