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De wekelijkse odyssee van San Jerónimo Tecuanipan naar Puebla, de wekelijkse ontmoeting tussen, in mijn ogen, het
paradijselijke Casita de Barro en de harde realiteit daarbuiten. Ik begin mijn avontuur met de zo bekende groet : Buenos
días maestra Ina, en…op uitstap? En mijn standaard antwoord : ja, ik ga naar Puebla op boodschap. ¡Que Bueno! Dat
God je mag vergezellen. Als deze wens je dag dan niet ineens goed maakt.
Eerst wandel ik 3 km, telkens achterom kijkend om te zien of de alweer te late bus - combi genoemd- niet aan komt
vlammen op de zanderige wandelpaden. Langs de fruitbomen en de velden wandel ik tot het nabije dorp waar ik dan de
eerste van vier bussen neem. De eerste bussen zijn oud en vervallen met graffiti die de volgende boodschap brengen:
als ik terug thuis kom dan is God bij me, en als ik niet terug thuis kom dan ben ik bij God. Deze leuze blijkt de chauffeur
een zekere bescherming te geven terwijl hij roekeloos van baan verandert om mensen op te pikken om het even waar
langs de baan. Ik zit tussen een mengeling van jonge studenten en oude koppels, van werkmensen en Indiaanse
vrouwen met hun oogst . Soms zijn de bussen bijna leeg, soms zijn ze zo overladen vol dat ik het moeilijk heb al
rechtstaande mijn evenwicht te houden. Goed dat ik groot genoeg ben om me aan de metalen stang onder het plafond
vast te houden. Maar dan is er altijd wel een vriendelijke Mexicaan die opstaat voor La guera - de blanke- en een
babbeltje slaat. Vorige keer zat ik naast een vrouw die me metalen heiligenbeeldjes gaf ter bescherming tegen
verschillende ziektes. Ze haalde haar pruik van haar hoofd en heeft me, in het half uur dat de rit duurde, alle details
verteld van haar ziekte. En hoe haar familie niet voor haar zorgt en hoe ze in Puebla probeert wat geld in te zamelen.
Aan haar accent te horen is ze niet van deze streek. Een typisch voorbeeld, denk ik, van de migratie van de kleine
boerendorpen naar de grootstad. Na een half uur ruil ik het stoffige, landelijk landschap in voor beton, en de vervallen
bus voor de microbús , het nieuw snufje dat Puebla in de era van de moderniteit brengt. Je hebt nu een kaartje nodig
om op de bus te mogen en je kan nu niet meer zomaar af en opstappen en er is zelf entertainment op de bus met
videoclips van de populaire bands. In La Reforma stap ik af en word ik in de chaos gesmeten: getoeter en gefluit van
auto’s en verkopers, muziek die uit alle mogelijke hoeken schalt. Ik zorg ervoor dat mijn rugzak goed toe is, adem eens
diep in en wring me tussen de menigte door, speurend naar de lichten, want rood voor auto’s betekent oversteken, en
groen voor voetgangers betekent achterom kijken of er geen auto’s afslaan.
En dan komt het beste van al….de honger stillen, de dorst lessen dus een keuze maken tussen een enorme variëteit van
antojitos: goestinkjes. Tortilla´s van vers gemalen maïs volgestopt met rijst, ei, vlees en groentjes. Als dat te gezond
lijkt dan is er het aanbod van gefrituurde tortilla’s in alle mogelijke vormen : opgerold, uitgerold, dichtgevouwen, met
zure room en kaas, met pikante saus of niet, met ajuin of zonder. Overheerlijk en goedkoop. Daarna, met een ijsje in de
hand, is het slentertijd door de oude straten van Puebla. Ik wandel langs de straat waar alle mogelijke plastiek wordt
verkocht, via de straat van de kaarsenmakers en de stoffenwinkels, via de ijzerwinkels en fietsenverkopers, via de
snoepwinkels en de medicinale plantenwinkels. Daar vind je de gekste dingen bijvoorbeeld zeep in een rooskleurig
doosje die je tegen jaloerse blikken kan beschermen. Hier durf ik al wel eens rond snuisteren, niet zozeer omwille van
de spirituele razernij, maar omdat ik hier de capsules vind voor mijn producten. Hierbij vermeld ik met trots de
geboorte van Semilla5, een assortiment van natuurlijke producten van Casita de Barro: confituren met fruit uit de tuin,
extracten van planten met geneeskrachtige werking, en voedingsupplementen gemaakt van gedroogde groenten uit de
moestuin. De opbrengst van de verkoop die voorlopig nog klein is, ondersteunt het educatief programma. Binnen
enkele weken volgt er een video, gemaakt door studenten aan de universiteit als eindproject ,die een blik werpt op de
realisatie van de producten.

De bouw van het schooltje Nicancalli verloopt vlot. Na uren, dagen en maanden hout timmeren is dit het resultaat. Een
stevig dak, een boomhuisje als leeshoek, een kleine zolder als opbergruimte, en als toetje elektriciteit en internet. Nu
nog enkele muren bouwen om dit multimedia lokaal veilig af te sluiten en dan zijn we weer een stap dichter in het
verwezenlijken van onze droom: de jongeren in het dorp toegang bieden tot kwalitatief onderwijs dat bijdraagt tot het
uitbouwen van een waardevolle toekomst voor hen.

Ondertussen ben ik afgezakt naar de zócalo, het centrum van Puebla, waar de torens van de kathedraal boven de mooie
grote ficusbomen uitsteken. De zócalo van Puebla, een herinnering aan de Spaanse verovering, is het hart van het
historisch centrum en biedt een blik op het koloniale verleden van Mexico. Het is er gezellig om een koffietje te drinken
en uit te rusten. Churro´s zijn niet het enige dat is overgebleven van de Spaanse bezetting. Jammer genoeg bestaat er
ook nog altijd de opdeling in klassen gebaseerd op de huidskleur en de kleur van je ogen. Het is immers nog altijd zo dat
als je donkerder getint bent je meestal Puebla bezoekt enkel om de oogst van je veld te verkopen, je niet van kwalitatief
onderwijs geniet dat privé is, je waarschijnlijk urenlang zit te wachten tot de dokter je ziek kind kan behandelen, je
stem word omgekocht met een zak cement, je onder druk word gezet jouw land te verkopen voor een appel en een ei
ter uitbreiding van het wegennet en je zeker familieleden hebt in de Verenigde Staten die je met dollars steunen.
Koffie op, churro´s verorberd, uitgerust en wolken die dreigen los te barsten. Ik begin mijn terugtocht naar het dorp
dat ik mijn thuis noem. Ik verlang weeral om in plaats van la guera toegefloten te worden door vreemden, begroet te
worden als maestra Ina, door kinderen van het dorp die soms al van ver komen toegelopen. Buenas noches maestra,
que descanses. Hasta mañana.

Weetjes:
Casita de Barro biedt een stageplaats aan gemiddeld 10 studenten per semester die elk 15uur per week meedraaien in
het project.

De afdeling architectuur van de universiteit Tecnológico de Monterrey heeft een boomhuisje geïnstalleerd als
leesruimte. Nu herbouwen ze de bibliotheek van de kleuterschool in San Jerónimo Tecuanipan.

Er is de volgende kortfilm gemaakt van Casita de Barro. De film heeft de zevende plaats behaald op het Mexicaanse eco
filmfestival. Zie: https://vimeo.com/110830449

Elke semester worden de jongeren begeleid in de editie van nieuwsberichten om hun opgedane kennis en ervaring te
delen met de wereld. Ze hebben hun zender Lluvia de noticias gedoopt: Zie:
https://www.youtube.com/watch?v=ETKzAMJHX2I&feature=youtu.be

“ En un mundo de plástico y
ruido, quiero ser de barro y
silencio”
Eduardo Galeano
Vrije vertaling: In een wereld van plastiek en
lawaai, wil ik van klei en stilte zijn.

Dank aan allen die Casita de Barro ondersteunen.
Je kan ons volgen op www.solidariteit-mexico.be of op facebook: Casitadebarro

