
Casita de Barro 
 

Een initiatief om 
duurzaam te leven  

en een steentje bij 
te dragen tot een 
sociale 
rechtvaardige 
samenleving in 
Mexico. 

 

San Jeronimo 
Tecuanipan,Puebla, 
Mexico 
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Een beetje geschiedenis: 
Januari 2010 

 

Enkele maanden nadat 
we in Casita de Barro 
woonden , kregen we 
bezoek van een jongere 
op zoek naar hulp met 
schoolwerk. Al gauw werd 
het duidelijk dat Ismael , 
15 jaar  oud, een serieuze 
achterstand  had op 
academisch vlak. Hij kon  
niet lezen noch schrijven. 
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Ismael nodigde zijn vrienden uit … 
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… die op hun beurt ook andere kinderen 
uitnodigden. 



En zo zat ons huis al snel vol tijdens de namiddag. 
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We zijn ervan overtuigd dat onderwijs een essentieel 
instrument is om de realiteit van de jongeren te 

transformeren.  Tecuanipan kent een hoge graad van 
marginalisatie en 40% van de families van ons dorp 

emigreren elk jaar naar de VS.  



 Om de capaciteit van het programma te verhogen zijn we in 
januari 2011 begonnen met de bouw van een 

schooltje/centrum. 
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We passen natuurlijke bouwtechnieken toe, we gebruiken materialen 
die lokaal geproduceerd worden en we doen beroep op de kennis van 
lokale metselaars om de lokale economie te ondersteunen.  
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De jongeren van het 
programma dragen hun 
steentje bij. 
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En de familieleden 
solidariseren zich met 
het project. 
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Studenten uit de VS 
werken mee.  
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En het resultaat… een plaats waar families 
van kwaliteitsonderwijs kunnen genieten 
en waar werk/studie dagen mogelijk 
worden. 
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We bieden naschoolse activiteiten aan die de creativiteit en 
de persoonlijke ontwikkeling van de jongeren stimuleren.  
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We betrekken ook de ouderen van het dorp die een bron van 
kennis zijn voor de herwaardering van de Indiaanse 

identiteit.  13 



Studenten van verschillende universiteiten draaien 
mee in de dagelijkse werking van het project. 
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Het team van onderwijzers (vrijwilligers) wordt onder andere 
begeleid door  de privé school MOLAT (Montessori  van 
Latijns Amerika) om het educatief model van Maria 
Montessori, gebaseerd op ervaringsgericht onderwijs, toe te 
passen. 

15 



En we werven fondsen door de verkoop van 
producten uit de moestuin, dat op natuurlijke wijze 
wordt onderhouden.  
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Het project in beeld. 
www.vimeo.com/55043169 
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Video van de bouw van een 
bamboo boomhuisje dat 
dienst zal doen als leesruimte 
. 
www.vimeo.com/64853032 

Video van de 
energiebesparende 
waterpomp – aangedreven 
door een fiets. 
  

Bekijk het eens! 

http://www.vimeo.com/55043169
http://www.vimeo.com/64853032
http://www.youtube.com/watch?v=1e4Hiz1ytxI
http://www.vimeo/64853032
http://www.vimeo/64853032


Dankzij jullie steun kunnen we deze jongeren blijven 
ondersteunen om samen met hun families een toekomst 
voor hen uit te bouwen in Mexico.  
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Word meter of peter!  
€180 euro  (€ 15 per maand)  

 
Laat een student een jaarlang 
genieten van naschoolse activiteiten, 
en bouw een persoonlijke relatie op 
via correspondentie. 

 

-Leervaardigheden/competenties  
-Cursus Engelse taal 

-Activiteiten rond herwaardering 
van de indiaanse identiteit 
-Uitstappen naar musea, 

culturele eventen 
 

Steun de bouwwerken 
Vrije gift 
 
Help ons de multimedia ruimte te 
voltooien  met: 

 
- Biblioteek  

-Toegang tot computer en 
internet 

-Audiovisueel materiaal rond 

land en water problematieken 
 
 

Storting op: 
 
Naam: Solidariteit Mexico 
IBAN: BE52 035 7592740 09 
BIC: GEBABEBB 
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Muchas gracias! 

Ina Vanooteghem & Manuel Palma 
ooina@hotmail.com 
www.solidariteit-mexico.be 
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mailto:ooina@hotmail.com


Muziek  van Silvio Rodriguez, cubaanse folkzinger, muzikaal en 
politiek symbool van de linkse beweging in Latijns Amerika. 
 
Gezongen door Mercedes Sosa, Argentijnse folkzangeres, bekend 
als de Stem van de Stemloze. 

La Maza 
 
…  
si no creyera en la balanza,  
en la razón del equilibrio,  
si no creyera en el delirio,  
si no creyera en la esperanza...  
si no creyera en lo que agencio,  
si no creyera en mi camino,  
si no creyera en mi sonido,  
si no creyera en mi silencio 

...  
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