Nieuwsbrief november 2014.
Deze morgen word ik wakker van een niet al te onaangename vrouwenstem: “wie een zwarte
muilezel heeft gezien, gelieve dit a.u.b. te melden bij Fransico Moxca Chapulin”.
Was ik eventjes aan het dromen van het verre België dan herinnert dit bericht me eraan dat dit
mijn thuis is . Een klein boerengat op het platteland. En ik glimlach: zalig toch.
Vandaag is er een dik pak mist over de bergen getrokken en het miezert. Het regenseizoen zou nu
moeten gedaan zijn. De staalblauwe luchten en felle zon zouden nu de dagelijkse kost moeten
zijn. Maar ik klaag niet. De moestuin kan deze extra regen wel goed gebruiken. En terwijl ik dit
schrijf, bedenk ik dat alles toch dubbel is. Is de regen al goed voor mijn moestuin, de boeren die
nu volop amarant aan het oogsten zijn zullen wel niet blij zijn dat hun graan nu weer nat geworden
is. Het telen van amarant is een winstgevende activiteit voor de boeren in Tecuanipan. Dit
proteïnerijk graan wordt louter geteeld voor verkoop. In tegenstelling tot maïs en bonen die voor
eigen consumptie dienen. En wat een variatie aan maïs: rode, en zwarte, en blauwe ,en witte, en
gele maïs. Mijn buurvrouw, Doña Rosa, kwam ons gisteren tortillas brengen, vers van de hete
plaat: “Hier Don Manuel, het zijn blauwe tortillas van de nieuwe oogst”. Je kon de glinster in haar
ogen bespeuren. Toch te bewonderen dat een vrouw van 60 jaar, na zoveel jaren zwoegen op het
veld om in de basisbehoefte van haar familie te voorzien, nog na elke oogst dit enthousiasme kan
opbrengen. “Het beleven van het nu is de sleutel tot het geluk dat we allemaal zoeken” schrijft
Ekhart Tolle toch in zijn boek: ”De kracht van het nu.” . Het rugbrekende werk van wieden en
bemesten is achter de rug. Dat is nu verleden tijd. Het bestaat niet meer . En denken dat binnen
een paar maanden alles opnieuw van vooraf aan begint , dat is niet belangrijk. Het is het moment
van oogsten, van genieten, van stilstaan, van uitrusten, van batterijen opladen en van “delen”. En
dan zien we wel: si Dios quiera, (als het God belieft) wat de dag van morgen brengt. Ik ben
bijlange nog niet zover alhoewel ik die gedachtegang beaam. Dit bedenk ik terwijl ik uit het raam
kijk van de studio. Een kamertje dat we gebouwd hebben als tweede verdieping van” Casita de
Barro” Het doet dienst als labo, farmacie en winkeltje van de producten van Semilla 5. Hier
verbleven ook mijn ouders en dus als gastenkamer is het goedgekeurd.
Altijd welkom!

De werken aan het schooltje Nicancalli zijn weer gestart. We hopen ze te voltooien vooraleer de
hevige regens van het volgende seizoen weer losbreken. We willen het schooltje uitbreiden met
een audiovisuele zaal waar jongeren toegang hebben tot internet en hierbij computer
vaardigheden aanleren. De meeste jongeren die naar het programma komen hebben geen
computer of internet thuis en zijn dus afgesloten van deze bron van informatie/communicatie.
Het bouwproject heet: Een digitaal venster voor het schooltje.
Dit keer zijn het de studenten architectuur van de Universiteit Tecnologico de Monterrey die het
initiatief hebben genomen om de audiovisuele zaal te ontwerpen. Onder begeleiding van hun
professor, die uit Barcelona afkomstig is, hebben ze drie ontwerpen voorgesteld: Een leesruimte
in de boom die over het schooltje hangt, een dak voor de tweede verdieping en een spel van
trappen en platformen om op die tweede verdieping te komen. Zie foto’s.

Spel van trappen en platformen

Maquette

Groep studenten in de Tecnologico de Monterrey

De studenten maken er hun werk van. Ze maken prachtige maquettes en stellen uitgeprinte
doorsneden voor. We hopen dat de realisatie ook even succesvol verloopt. Wat al snel duidelijk
wordt is dat de studenten nog nooit een schop hebben vastgehad of een emmer zand hebben
gezift. En dat is juist wat het interessant maakt. Na 33 kubieke meter te hebben opgevuld met
stenen en moddermix en na 2000 bakstenen te hebben gemetseld zullen deze toekomstige
leiders van prestigieuze bouwbedrijven hopelijk empathie hebben verworven voor de werknemers
die meestal afkomstig zijn van dorpen zoals Tecuanipan. Een empathie die zich hopelijk zal
vertalen in een eerlijke vergoeding voor het zware werk.

En het is juist hier dat Casita de Barro één van haar taken vervuld: gelegenheden creëren om
bruggen te bouwen tussen de verschillende realiteiten van stad en platteland. Toekomstige
leiders bewust maken van de enorme ongelijke verdeling van middelen en hen actief betrekken in
het uitzoeken van alternatieven.
Ondertussen blijft ook het educatief programma doorlopen. We schroeven de leervaardigheden
van de kinderen bij. We nodigen beginnende lezers uit voor een lezersclub. We snijden het
delicaat thema aan van seksuele opvoeding voor adolescenten en hun moeders . We onderwijzen
Engels als tweede taal.

Er is een documentaire gemaakt over het ecologisch bouwproject “Casita de Barro “door
studenten van Manuel en die heeft de zevende plaats behaald in het 2014 ecofilm festival in
Mexico. Zie op http://vimeo.com/110830449

Het is dankzij de vele donaties aan Solidariteit Mexico dat dit alles mogelijk is.
Heel erg bedankt voor jullie steun.
Groetjes, Ina

