Wat nieuws van Casita de Barro, Mexico, juni 2019
Ervaring:
Wat betekent duurzame energie voor jou? Ik zweet, er zijn camaras op me gericht, de ramen zijn toe en de gordijnen
dicht om zoveel mogelijk controle te hebben over het geluid. De lampen reflecteren de hitte, en ik adem diep. Ik heb de
kans om in een paar zinnen een hele levensfilosofie te verwoorden. Niet te rap praten, niet te veel met handen en hoofd
bewegen, zeker niet rood worden en vooral niet over woorden struikelen. Hoe doen die acteurs het toch?
Duurzame energie is voor mij....Ik keer terug in mijn gedacht naar een gesprek met mijn schoonbroer Justino waarin hij
duidelijk maakt dat elke keer dat hij een van zijn koeien slacht of konijnen doodt, hij bewust is van het leven dat hij
neemt om zijn leven en dat van zijn familie in stand te houden. Energie! En met dit bewustzijn komt dan de
verantwoordelijkheid als persoon om de genomen energie goed te investeren zodat de dood van het dier de moeite
waard is geweest. Duurzame energie.
Het is in dit voorbeeld dat ik antwoorden vind om duurzame energie te omschrijven. Ik weet wel dat het verschil in de
oorsprong van de energiebronnen ligt, en dat olie en gas niet hernieuwbaar zijn en de zon, de wind, het water dat wel
zijn. Maar er is meer dan dat. Iedereen is er wel van overtuigd dat we dringend naar groene energie moeten
overschakelen om menselijk bestaan op de aarde te verzekeren. Maar niet iedereen is er zeker van wat juist de oorzaak
is van het probleem. En ik zou willen opperen dat ook de zon, het water en de wind aan het einde van hun capaciteit
zullen geraken als we niet dringend onze relatie met energie veranderen. Duurzame energie houdt in dat we met onze
activiteiten deel zijn van een beweging die circulair kan worden voorgesteld. Zoals het concept van circulaire economie
dat ons al bekend is. Het meest sprekende voorbeeld van de ervaringen met ecologische technieken die we in Casita de
Barro toepassen is het droogtoilet, waar je letterlijk geacumuleerde energie evacueert om opnieuw energie te creëren in
de vorm van compost die o.a. de fruitbomen voedt. Deze interrelatie met de omgeving is voor mij een definitie van
duurzaamheid.
De opname zal worden gebruikt in de kortfilm rond duurzame energie in het kader van het internationaal festival Ecofilm
dat jaarlijk in Mexico plaats vindt. Éen van de leden van de filmploeg is een oude unief student van Manuel en vrijwilliger
van Casita de Barro. We voelen ons gevleid als studenten op eigen initiatief projecten voorstellen en zo hun steentje
bijdragen. Zo hebben ook industriële ontwerpers materiaal geleverd voor het schooltje, aangepast aan de thema´s die
we uitwerken.
Naast deze vrijwillers blijven we een gemiddelde van 14 unief studenten per trimester begeleiden in hun praktijk
ervaring. Dat zijn 260 uren per student per trimester, vertaald in extra handen voor het onderhoud van de moestuin, de
bouwwerken met milieuvriendeljke materialen en de activiteiten met jongeren van het dorp.

Ervaring:
Gisteren was speciaal. Gisteren deed me terugdenken aan momenten die ik nooit heb beleefd maar die toch tot mijn
herrinneringen behoren. Is het misschien door die verroeste ploeg die jarenlang aan de zijkant van mijn vader´s tuin lag,
of de plattelandstaferelen van de vlaamse schilders waar ik uren kon naar staren en elk detail waarnam? Maar gisteren,
toen bij zonsopgang de boer zijn paarden aan de ijzeren ploeg vastbond en het stuk land begon te bewerken, leek dit
alles mij zo bekend. Blijkbaar draag ik het boeren in mijn genen. Ik groet Don Feliciano en ben verrast door zijn kort
antwoord. Normaal ben je voor een half uur zoet met verhalen over vroeger, over hoe hij van zijn vader de knepen van
het vak heeft geleerd, over hoe hij de kennis probeert over te dragen op zijn kinderen. Het is duidelijk dat Don Feliciano
nu gefocused is op zijn paarden en het veld. Het is amper licht en Don Feliciano begint te ploegen. De grond is hard,
kleihard, de paarden trekken, de ploeg ketst op stenen, en Don Feliciano stuurt. Heen en weer, heen en weer. De
paarden zweten, Don Feliciano zweet en als de zon goed en wel aan de hemel zit, staan de paarden al uit te rusten in de
schaduw. “Ik behandel ze goed, mijn paarden. Zij werken, ik werk en er is eten en drinken voor iedereen”, zegt Don
Feliciano. Hij kijkt naar het pas geploegde veld en is tevreden. Enthousiast vraag ik of ik al kan beginnen werken op het
veld. “Kijk , maestra, als ik je zou vragen om die steen op te tillen – hij wijst naar een vrij grote steen- zou je me voor
gek verklaren niet? Wel, wat ik vandaag heb kunnen doen is alleen maar groeven maken in de aarde waarmee die zal
kunnen drinken. Nu het regent zal de aarde genoeg kunnen drinken en gulziger zijn. Volgende week kom ik terug, de
ploeg zal beter kunnen werken, we kunnen dan de gigantische graspollen in kleinere stukken snijden en met een zeef
halen we dan het grootste gedeelte van het onkruid weg. En dan, maestra Ina, dan kan je beginnen werken. Het zal veel
werken zijn, hard werken maar ik beschouw het meer als een hobby, een sport dan als werken”. Zijn hemd is
ondertussen opgedroogd, en hij bindt de paarden aan zijn oude pickup truck vast. Ik toon hem vol trots de eerste
boontjes die ik op het veld al had gezaaid. Hij motiveert me verder te doen, om eten op tafel te hebben. “Mijn vader was
een timmerman. En hij zei ons altijd, Ik heb mais en bonen in mijn hoofd”. Don Feliciano klopt tegen zijn slapen. “Tengo
maiz y frijol aqui – hier heb ik mais en frijol. Als een client geen geld had om te betalen voor het gedane houtwerk, dan
kon hij met mais en bonen betalen. Zo ontbrak er nooit eten thuis. Jullie ook maestros, bewerken het land, zaaien iets, al
zijn het maar bonen, en hebtzo altijd iets achter de hand voor de moeilijke tijden. Het doet me verdriet te kijken naar de
velden die vroeger vruchten gaven, en die er nu zo zielig bijliggen. Moest ik een tractor bezitten ik zou half Tecuanipan
bewerken en iedereen die nood had aan voedsel zou van in mijn oogsten kunnen delen. “ De ogen van Don Feliciano
schieten vol tranen. Hij is een campesino in hart en ziel. Ik krijg een krop in mij keel want ik weet dat hij niet alleen geen
tractor heeft maar ook geen land bezit. Hij bewerkt de velden half half wat betekent dat hij geen huur moet betalen
maar de helft van de oogst deelt met de eigenaar.
Hij lacht en neemt afscheid: Ik weet niet veel van de zon en de maan maar ik richt me volledig op hen. Ik zie aan de kleur
van de maan wanneer het zal beginnen regenen, wanneer het zal ijzelen of hagelen. Ik weet wanneer te zaaien en te
oogsten en wanneer de zon het pikkedonker van de nacht doorbreekt. Nu is het tijd om te gaan ontbijten en te rusten.
En als de mensen me zien rusten in mijn hangmat denken ze waarschijnlijk wel wat voor een zalig leven moet die mens
niet hebben, maar wat ze niet weten is dat mijn werkbeurt er al opzit.
Het idee van Casita de Barro is om het stuk land dat Don Feliciano ploegt te bewerken als een eetbaar bos en zo
technieken van bodembehoud en waterbeheer in praktijk te brengen. Het grotere doel is om samen met het dorp het
ecosysteem van Tecuanipan te herstellen en zo dreigende scenario’s van waterschaarste te kunnen voorkomen. Milieueducatie, organisatie van de gemeenschap rond bosbranden en houtkappen en herbebossing acties zijn de focuspunten.
Na drie jaar van studies rond de biodiversiteit in de nog bestaande bossen van Tecuanipan ronden we de fase van de
diagnose af. In samenwerking met het departament milieu wetenschappen van de universiteit Ibero Americano Pueba
hebben we twee hoofdplaatsen gelokaliseerd waar er genetisch materiaal voor de herbebossing van vooral eikenbomen
kan worden gevonden. Het idee is om de zaden van de 7 verschillende geidentificeerde eiken te vezamelen en ze in
boomkwekerijen te verplanten. Ëen keer we via acties van waterbeheer, bodembehoud, milieueducatie, een
gemeenschapsorgansatie de ideale condities creeren kunnen we de fase van herbebossing beginnen. Een project van
lange duur, een leven lang, om te aanschouwen door de volgende generaties.

Ervaring: En...maestra Ina, wat heb je nu in de tuin staan? Ik zit aan tafel op een verjaardagfeest van Don Manuel, de
vader van de mariachi muzikanten van het dorp. Don Manuel stelt me voor aan zijn vrienden uit Puebla. Hij vertelt hen
over de moestuinen in Casita de Barro en hoe ik samen met studenten uit Puebla putten graaf, zelfs in de volle zon. Ik
vind het wel leuk om de bewondering in zijn stem te horen. Ik vertel over de snijbonen en de radijzen en de tomaten en
hoe plezant het is om resultaat te zien van het harde werk. Onlangs kreeg ik bezoek van een campesino, een jonge kerel
die 15 hectaren land bewerkt in Tecuanipan, waaronder ook fruitbomen. Van ver ziet hij mijn drie vierkante meter
boontjes staan. “Je boontjes hebben sulfaat nodig, de chahuizcle plaag, of de de witte vlieg plaag zit erop”. Hij toont de
kleverige substantie op de blaadjes en de zwarte plekken op de boontjes. “Kijk doña Ina, deze boontjes zou je niet meer
op markt kunnen verkopen, ze zijn zelfs niet lang genoeg”. In een mum van tijd plukt hij een bundel boontjes bijeen en
toont hij me de knepen van het vak: een boontje dat het goed wil doen op de markt moet zeker lang genoeg zijn, geen
zaadjes hebben ontwikkeld en zeker geen zwarte spikkels vertonen. “Dus geen enkel van mijn bonenplantjes zou
voldoen?” vraag ik hem een beetje moedeloos. Hij lacht...”mensen denken dat campesino zijn simpel is. Maar als je van
het veld wilt leven moet je zoveel factoren kunnen berekenen dat het een hele kunst is om je groenten de juiste grootte
en kleur te geven. Te weinig regen, te veel regen, een te vroege oogst en te late oogst en de prijs verandert”. Ik zwijg en
bedenk dat het nu toch stilaan tijd wordt dat we als consument interesse tonen in de natuurlijke processen van het
produceren van voedsel, en respect tonen voor de kennis en het harde werk van de boeren. Drie tot vijf keer per dag
komt er eten op tafel, en het fysiek en mentaal functioneren van ons lichaam hangt regelrecht af van het voedsel dat we
het geven. Nee, melk komt niet uit dozen en blauwe snoepradijzen bestaan niet in de natuur. Ik nodig de consument
uit om eens een paar wortelen te telen in zijn voortuin, tussen de sierplanten. Geef ze voeding, geef ze water, wees
waakzaam dat er geen plaag de planten aantast. Wacht geduldig en oogst. Bekijk de oogst met hetzelfde kritische oog
als in de winkel. De kromme kleine wortelen leg je apart. Ik kan je vezekeren dat er niet veel van je wortelen de hoge
standaarden van de markt doorstaan, maar een wortel zal nog nooit zo zoet gesmaakt hebben en je zal respectvol op de
wortel blijven knabbelen, tot het groene, beetje bittere, einde.
Met de coöperative SanJe waar mijn produkten met de merknaam Semilla5 deel van is bouwen we aan de relatie tussen
producent (platteland) en consument (stad). We garanderen aan de consument een produkt dat lokaal is en is
geproduceerd is op een natuurlijke manier en we zoeken voor de producent een eerlijke prijs en motivatie om de
produkten van de streek te herwaarderen en van het overdreven gebruik van chemische meststoffen af te stappen.
Het is ook rond dit soort thema’s en ervaringen waar we met scholen uit Cholula en Puebla rond werken. Meer en meer
komt Casita de Barro in het vizier voor ervaringsgerichte workshops met leerlingen.

Ervaring: Weet je wel, pinterest en die prachtige foto’s over het even welk thema je zoekt. Die prachtige houten lange
tafel onder een pergola van bloemen en druiven in het idylische Toscanië. Schotels lekkers op de tafel en lachende
gezichten genietend van de zwoele zomeravond. Zonder vliegen en muggen natuurlijk. En ook niet de keuken met al de
afwas, of de vermoeide gezichten van diegenen die vroeg zijn opgestaan om de verse broden op tafel te krijgen. Het
blijft heerlijk om weg te dromen bij de fotos op pinterest en het geeft ook voldoening om te weten wat er allemaal
gaande is achter de schermen. Casita de Barro krijgt meer en meer bezoek, meer en meer mensen zijn opzoek naar een
alternatief. Een alternatief voor de huidige voedingsindustrie, een alternatief voor de vervuiling, onveiligheid en
anonimiteit van het leven in een megapolis. Ruraal Mexico biedt vele antwoorden hoewel niet geheel begrepen door
sociaal culturele barrières die het parten spelen. Het beeld van armoede en onwetendheid in de dorpen blijft ingeprent
in de mentaliteit van de gemiddelde Mexicaan. En het is juist hier dat Casita de Barro en rol kan spelen. Modellen als
turismo solidario, of turismo comunitario geven ons perspectieven om bezoekers van Casita de Barro een brede waaier
van activiteiten aan te bieden die de talenten en kennis in het dorp waarderen, en een inkomen creëren voor de
families. Voorbeelden zijn er genoeg: Introductie in het enorme gamma aan medicinale planten tijdens een wandeltocht
met Don Alfredo door de bossen van Tecuanipan; gourmet ervaring met Gustavo Macuitl, chef en campesino; bezoek
aan de vulkanische steengroeve; een werkdag op het veld, het maken van tortillas van A tot Z. Het is een win-win
situatie. De bezoekers keren terug naar hun leven met een veranderd beeld van hoe ze deel kunnen zijn van een
duurzamere sociale economie, en de families van het dorp genereren een inkomen door te doen wat ze elke dag doen,
alleen bewuster van de impact ervan.

Ervaring:
Eindelijk wat rust. Begin mei hebben we een intens voorjaar afgerond met een feestje voor de jongeren die deel hebben
genomen aan de naschoolse activiteiten. Daarna sluiten we dan ook het programa met studenten van de unief af met
een etentje/evaluatie.Ik bak dan broden en pannenkoeken en bedank zo voor de tijd en energie die de studenten
hebben gestoken in Casita de Barro. Als je 260 uur maal 13 studenten neemt dan maakt dat een mooie som van
activiteiten die besteed zijn aan de jongeren van het dorp, aan het bereiden van de leem voor de bio constructie, aan
het aanmaken van compost voor de moestuinen, aan het graven van putten voor het aanplanten van het eetbaar bos,
om maar enkele activiteiten te benoemen. Ik installeer me uit de wind, uit de zon, in de ligbankjes die we hebben
gemaakt van oude pallets. Ik trakteer me op een sapje van versgeperste appelsienen met wat gember en munt uit de
tuin en de aroma´s alleen al nemen de spanningen weg. Net als ik wat wegduizel, komt mijn buurvrouw al roepend
aangerend. Waar is Don Manuel? Kom mee helpen, de strobalen van Doña Amalia staan in brand. Automatisch grijpen
we een schop,een emmer en katoenen doeken, we schieten in onze botines en rennen naar de overbuur. De rook die
zich al heeft ontwikkeld prikkelt de longen en we voegen ons toe aan de familie die meehelpt. Terwijl ik emmers water
aanhaal zie ik hoe dicht het vuur al bij de dieren komt, en loop nog sneller heen en weer.Na een half uur zwoegen is het
vuur onder bedwang en kunnen we wat rusten. Iedereen hoest, niemand zegt veel. Het gevaar is geweken maar in de
hoofden spelen doemgedachten van wat als...wat als ze niet thuis waren geweest...wat als er geen water was (een
voorkomende zaak op het einde van het droogseizoen) wat als de dieren zouden zijn omgekomen. We worden bedankt
voor de hulp en keren terug naar huis, naar onze zogezegde rustmiddag. Ik bedenk hoe vuur en rook tijdens het
voorjaar factoren van onrust zijn geweest. De vulkaan heeft een paar keer van zich heeft laten horen en zien, en de
bosbranden die niet alleen de lucht vervuilen maar ook de natuurlijke capaciteit van herbebossing in gevaar brengen. Ik
weet niet wat me meer angst inboezemt: die spuwende vulkaan op 25 km of een brandend bos in de achtertuin. Beiden
verzekeren een dramatisch spektakel. Het enige verschil is dat een brandend bos kan voorkomen worden. En het is juist
dit besef dat tegenstrijdige gevoelens van wanhoop en hoop teweegbrengen. De stad Puebla, zoals zovele steden ter

wereld, vreet aan de bomen, slorpt waterbronnen op en spuwt vervuiling. Het zal niet lang meer duren vooraleer een
generatie jongeren bossen alleen nog digitaal zal kunnen waarnemen. We zien nu al dat de opgroeiende jeugd van ons
dorp genoegen moet nemen met louter een beeld van de ooit heldere waterwegen vol vissen die hun ouders met
nostalgie oprakelen als ze terugdenken aan die verfrissende duiken tijdens de hete maanden van het droogseizoen. Hoe
kunnen we dit beeld levendig houden als de riolering de rivieren blijft vervuilen en bossen worden afgebrand zonder
enige verbazing? Het is normaal geworden om water in plastiek te kopen, iets wat onvoorstelbaar was jaren geleden.
Wat zal nog de norm worden vooraleer de vragen antwoorden krijgen?
Ondertussen drijven vliegen in mijn eerder zo smaakvol gekoeld sapje en steekt er een hevige wind op die niet alleen
een laag stof op de tafel en stoelen van het schooltje vezekert maar ook de planten en groenten, die al kreunen onder
de hevige zon, uitdroogt. Klimaatverandering is een realiteit geworden, de seizoenen veranderen van ritme. De boeren
beginnen hun landen weer te bewerken na een lange periode van rust, maar wachten met zaaien tot de eerste regen
valt. De vijftiende mei wordt er een mis opgedragen aan de patroonsheilige van de boeren, niet in de kerk maar op de
heuvel waar een klein kappeletje is gebouwd. Heiligenbeelden worden de heuvel opgedragen vergezeld van blijde
muziek, traktoren versierd met bloemen en fruit rijden achter de processie aan en families brengen hun zaden mee die
zullen gewijd worden door de priester. Er zal tijdens de homilie om regen gevraagd worden en er zal om blessings
gevraagd worden voor de boeren die met hun harde werk de heilige activiteit uitvoeren, namelijk het produceren van
voedsel. Dit ritueel vindt men terug in de codices, de azteekse dagtelling (Tonalpohualli) waarop er aangeduid wordt dat
de 15e mei een voorspoedige dag is om rituele offers the houden om in gunst te komen van de regengod. Hopelijk
regent het na de 15de, en kunnen de watereserves aangevuld worden, de bossen wat herademen en de stoffige aarde
weer wat gras krijgen.
In Casita de Barro de hernieuwbare energie promoten als volwaardig alternatief. Studenten van de unief krijgen les van
Manuel in Casita de Barro, als demonstratie site en brengen dan ervaringen en technieken over naar de families van het
dorp. Verwarmen van water met zonnenergie is een prioriteit. Niet alleen omdat kinderen van het educatief programa
zich tot op vandaag nog met koud water douchen, maar omdat in vele gezinnen er hout wordt gekapt om water te
verwarmen. Met een minimale investering in materialen kan er een efficiente waterverwarmer worden gebouwd en kan
de druk op de bossen zo verminderen. Ook efficiënte houtstoven verminderen het gebruik van hout, een basiselement
bij het maken van tortillas op traditionele wijze. Daarnaast kunnen systemen van regenwateropvang, droogtoiletten en
bio filters voor zeepwaters de afhankelijkheid van externe watertoevoer verminderen. En op de velden kunnen met
agroecologische praktijken fruitbomen weer worden aangeplant, en minder chemische produkten worden gebruikt en
zo kan de erosie en uitputting van de zo schaarse vruchtbare grond worden tegen gegaan. Alles hangt samen. Dit zijn
enkele van de ecotechnieken die Casita de Barro heeft geïntegreerd in haar dagelijkse bestaan en die het vanuit deze
ervaring promoot. En na 10 jaar aanwezigheid krijgen we gehoor. We worden bezocht vanuit verschillende
universiteiten, regionaal en internationaal, studenten van verschillende opleidingen maken eindwerken rond duurzaam
bouwen, levenskwaliteit in duurzaamheid, agroecologische praktijken, lokaal produceren en consumeren, modellen van
een eetbaar bos, restauratie van oorspronkelijk bos. Interesse is er, informatie bestaat er, ervaringen zijn er...de
uitdaging is om dit alles te kanaliseren in concrete acties die jongeren kunnen overtuigen van de juiste vragen te stellen.
Het gaat er niet om rivieren op te kuisen en bomen aan te planten. Bossen herstellen zich vanzelf als ze met rust
gelaten worden en leven keert terug naar de rivieren van zodra de oorzaak van vervuiling stopt. Het gaat erom kritisch
te observeren wat er gaande is en op creatieve en gemeenschappelijke manier alternatieven te integreren. Studenten
van de kunst richtingen helpen mee om didactische materialen uit te werken die we gebruiken om rond deze tema´s te
werken.

De vraagstukken zijn complex, de veranderingen zeer traag, resultaten miniem, maar het doel overstijgt de missie van
Casita de Barro, het doel om ons opnieuw deel te weten van de cyclische processen, van re-generatie en overvloed, van
duurzaamheid. Het begin is simpel. Neem de wonderen van de natuur waar en plant een groente naar keuze. Zie hoe
met minimale zorg voedsel op je tafel komt. Dat is een revolutionaire actie. In de woorden van Bill Mollison, de vader
van het concept permacultuur: “Though the problems of the world are increasingly complex, the solutions reman
embarrassingly simple. “ Al onze acties zijn uitgedacht als demonstratief effect om te inspireren, om al wie horen en zien
wil te overtuigen dat bioconstructie, ecologische landbouw, groene technieken, restauratie van locale ecosystemen,
solidair produceren en consumeren effectief kunnen worden toegepast en deel zijn van eenzelfde antwoord op de
huidige crisis die we wereldwijd ondervinden. Het is een proces van lange duur. En dank zij jullie steun kunnen we stand
houden. De druk om financieel recht te blijven is groot maar de overtuiging om de ingeslagen weg te blijven
bewandelen, stap na stap, is groter en groeit.

Muchas gracias

