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Vlaams architect bouwt bamboehuizen in
Brazilië

handig
over RVi
radio

'Enthousiastelingen' noemen ze zichzelf. Architect Sven Mouton en
zijn vrienden besloten zo een twee jaar geleden een ambitieus project
op te starten. Binnenkort vertrekt VZW Bamboostic naar Brazilië om
er de lokale bevolking te helpen bouwen aan haar toekomst. Letterlijk
en figuurlijk.

OP REIS

Sven is architect. Hij weet dus
wat af van huizen bouwen.
Maar hij wil die kennis
gebruiken om anderen te
helpen, in dit geval Brazilianen.
Hij wil ze leren om huizen te
bouwen met bamboe.

Informatie, tips en verhalen
van en door Vlamingen,
wereldwijd.

(Foto SM)

"De bouw van een huis in
bamboe is tot 40 % goedkoper
dan een huis in steen", legt
Sven uit. "Bovendien is het
ecologisch veel meer
verantwoord, en vind je het op

de meeste plaatsen".
In november vorig jaar gingen Sven en zijn vriend Jeroen een plek
uitzoeken in Brazilië voor het project. Ze hadden drie criteria: er
moest armoede zijn, kwaliteitsvolle bamboe te vinden zijn en het
moest toeristisch kunnen worden uitgebuit. De keuze viel op Ubatuba,
tussen Sao Paulo en Rio de Janeiro.
"De bedoeling is dat de mensen van het dorp zelf meewerken aan het
project en worden opgeleid in het bouwen van een huis. Ik heb al een
voorbeedlhuis uitgetekend voor hen, maar ze mogen daar nog
veranderingen in aanbrengen. Het moet wel toeristen te slapen
kunnen leggen, zodat iedereen er van kan profiteren".
Het eerste jaar zullen drie mensen van Bamboostic ter plaatse zijn,
daarna laat de organisatie het de Brazilianen zelf doen. Er moet een
Raad van Bestuur komen dat het huis beheert, met leden.
Want het gaat niet om huizen bouwen alleen. Bamboostic wil de
lokale bevolking ook leren hoe ze moeten omgaan met toeristen. "We
geven ze tips over hoe ze met hen omgaan, hoe ze zelf een bedrijfje
kunnen opstarten en bieden ze ook een Engelse cursus aan. Ze
moeten vooral mee kunnen profiteren van de inkomsten van die
toeristische sector".
Maar wie gaat dat allemaal betalen? "Geld is onze grootste
nachtmerrie op dit moment", geeft Sven toe. "Omdat we zo een jonge
vzw zijn, kunnen we nog niet rekenen op overheidssteun. Het moet
dus van privé-mensen komen of eventueel van steden en provincies".
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Maar intussen is de bevolking van Ubatuba dolenthousiast. Al van in
het prille begin, reageerde zowat iedereen positief. "Daar schrokken
we wel van, want meestal werd er wat lauw gereageerd op onze
plannen. Voor de meesten kan het niet vroeg genoeg beginnen".
En als het een succes wordt? "Mijn droom is dat ik hier de rest van
mijn leven mee kan bezig zijn omdat ik weet dat ik me daar goed bij
voel. En zolang anderen er achter staan, zal dat ook wel lukken. Maar
ik heb natuurlijk geen glazen bol", besluit Sven.
Griet Vos

http://www.rvi.be/rvi_master/cultuur/detail_1593_955771.uri/index.html
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

5/03/2004

RVi Thuis in de Wereld

pagina 2 van 2

Sven Mouton bij Griet Vos (6'25'')

breedband smalband

http://www.rvi.be/rvi_master/cultuur/detail_1593_955771.uri/index.html
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

5/03/2004

