Bijlage 1 : Onze streek, het bisdom Ruy Barbosa, en haar problematiek
Het bisdom Ruy Barbosa ligt midden in de staat Bahia, in de “Semi -Árido Nordestino”,de
semi-droge streek in het noordoosten van Brazilië.
Onze bisschop Andre De Witte is een Oost-Vlaming die al 38 jaar in Bahia werkt. Naast zijn
priesteropleiding is hij ook landbouwingenieur en coördineert hij verschillende initiatieven voor
de landbouwontwikkeling in onze streek in samenwerking met de lokale en federale autoriteiten:
landbouwscholen, vorming van de kleine landbouwers, coöperatieven, bouwen van citernes
voor wateropslag enz.
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Ons bisdom heeft een oppervlakte van 25. 269 km (meer dan drie vierden van België) en telt
410.400 inwoners, 58,62 % van de bevolking woont op het platteland en leeft van de landbouw,
41,45% woont in kleine steden. De streek is zeer arm.

Het landeigendom is als volgt verdeeld: 11% van de landeigenaars bezitten 80% van alle
gronden, de overige 89% van alle landeigenaars bezitten samen 20% van de gronden.
De streek is gekenmerkt door een grote wisselvalligheid van de neerslag.
In “normale” jaren kunnen de mensen zaaien met redelijke verwachtingen van een oogst tijdens
de wintermaanden mei/augustus in een gedeelte van ons bisdom met droog klimaat (subúmido
a seco) en tijdens de maanden november/februari in een ander gedeelte van ons bisdom met
semi-droog klimaat (semi-árido).
Gedurende de andere zes maanden is er gewoonlijk geen significante neerslag.
Studies wijzen op de invloed van het meteorologisch fenomeen “El Niño” dat droogte (seca)
veroorzaakt en onze regio periodiek treft. Meteorologen stellen een korte cyclus vast van kleine
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droogte, “secas”, die ongeveer een jaar kunnen aanhouden en daarnaast een langere cyclus
van droogteperiodes die jaren kunnen aanhouden, “secas históricas “
Zo is er op dit ogenblik een grote “seca histórica” die reeds vijf jaar duurt sinds 2012. Dit
betekent geen oogst van maïs en bonen en sterfte van de veestapel. Overal langs de wegen
liggen kadavers van runderen die omgekomen zijn van honger en dorst. De aasgieren vreten
dan de kadavers op. De huid en beenderen van de gestorven dieren blijven achter op de
weiden. Een zeer troosteloos beeld om te zien!
Door het gebrek aan industrie in ons bisdom betekent iedere seca (droogte) werkloosheid en
armoede. De regering betaalt een “bolsa familia” een financiele steun voor de armste gezinnen
die daardoor kunnen overleven.( De waarde van de “bolsa familia” bedraagt 50 tot 150 Euro per
maand).
Met de droogte valt er nochtans te leven. Het Nordeste heeft zeker toekomst mits een
aangepast beleid, een ernstige “reforma agrária” en daadwerkelijke democratische structuren.
Een nieuwe filosofie vindt stilaan ingang: “ A convivência com o semi-árido”, leven in een semidroge streek in plaats van de vroegere “combate a seca”, bestrijden van de droogte.
Niet de droogte op zich is de oorzaak van onze armoede maar wel het ontbreken van
voorzieningen om met die droogte te leven.
Deze gedachte wint stilaan terrein en wordt verkondigd door de Braziliaanse
bisschoppenconferentie, het bisdom Ruy Barbosa, de landbouwscholen, de syndicaten, de
parochies en zelfs de universiteiten.

Waterschaarste in ons bisdom
De meeste families die op het platteland wonen hebben geen water tijdens de periodes van
aanhoudende droogte. Mensen en dieren drinken dan uit open putten die in de grond worden
uitgegraven om het water op te vangen tijdens de regentijd. Het water uit deze putten is van
uiterst slechte kwaliteit, geïnfecteerd met allerhande bacteriën en vervuild door slijk en
uitwerpselen van dieren.
Veel kinderen en oudere mensen worden ziek of sterven door het drinken van dit vervuild water.
Als zelfs dit water op raakt zijn de mensen aangewezen op de tankwagen “carro pipa” en de
goede wil van de gemeente. Er bestaan wel grote waterreserves die in het bezit zijn van de
landeigenaars maar de bevolking heeft daartoe dikwijls geen toegang.
De ondergrond van de streek is dikwijls niet geschikt voor het opvangen van waterreserves en
dus voor het boren van putten. Wanneer dit wel mogelijk is , dan blijkt het water op veel
plaatsen zouten te bevatten zodat het ongeschikt is als drinkwater. De overheid ( gemeente,
staat, federale regering) neemt onvoldoende maatregelen om deze uiterst moeilijke situatie te
verbeteren.
Corruptie laat dikwijls de grote landeigenaars profiteren van de situatie. Tijdens de verkiezingen
misbruiken politici de noden van de bevolking om stemmen te ronselen. Ze kopen de stemmen
van de bevolking in ruil voor water. Dit wordt cynisch de “ Industria da Seca” genoemd, de
industrie van de droogte.
De oplossing van dit probleem is het bouwen van citernes, waterreservoirs.
Het water van de tropische regens wordt opgeslagen en dient om later de mensen van water te
voorzien tijdens droge periodes.
Het project “cisternas” is een samenwerkingsverband tussen het bisdom en de federale
overheid, het project “Één miljoen cisternas voor het Nordeste”
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In een eerste fase werden enkel citernes gebouwd voor familiaal gebruik. Nu zijn we al toe aan
de tweede fase van het project : de citernes voor tuinbouw en veeteelt, de productie-citernes,
die toelaten dat er ook tijdens de periode van droogte aan tuinbouw en veeteelt kan worden
gedaan.
In plaats van runderen schakelt men ook over op het kweken van schapen en geiten omdat die
dieren minder water en voedsel nodig hebben en sneller vlees leveren.
Het drugsprobleem
En tiental jaren terug waren er behalve alcohol en goedkope Cachaça-rhum, bijna geen drugs
te vinden in onze streek. De laatste jaren is dit sterk veranderd.
In iedere stad of povoado, gehucht, van ons bisdom, worden drugs te koop aangeboden. Er
bestaat een uitgebreid netwerk van grote en kleine dealers die de drugs bij de bevolking, vooral
bij de jongeren, openlijk verspreiden.
De kleinere dealers zijn gekend en worden soms wel eens gevat door de politie. De grote
dealers gaan gewoonlijk vrijuit en behoren tot een groot internationaal netwerk waaraan niet
geraakt wordt. Ook politici en militairen zijn bij de drugshandel betrokken.
De kinderen (elf-twaalfjarigen) zijn bij de drugs betrokken als “aviãozinhos”- letterlijk
‘vliegtuigjes’ - of zelfs als zeer jonge gebruikers. In veel steden wordt vuurwerk afgestoken als
de drugs in de stad aankomen. Dan leveren de kinderen, de ‘vliegtuigjes’, de drugs bij de
kleinere dealers. Kinderen kunnen niet opgepakt worden omdat ze minderjarig zijn. Zo raken
de drugs zeer snel verspreid in de stad.
Hierdoor ontstaat veel bijkomende criminaliteit zoals diefstal, geweld, vechtpartijen,
zelfmoorden en moorden.
Wie zijn drugs niet kan betalen of als ‘vliegtuigje’ de drugs niet bij kleinere dealers of gebruikers
brengt, wordt zelfs overdag doodgeschoten.
In 2016 werden in de stad Pintadas tijdens de maand januari en februari 11 minderjarigen in
koelen bloede doodgeschoten. Zelfmoorden van jongeren door drugsgebruik zijn ook erg
toegenomen.
Op Kerstmis 2016 werden er zelfs drugs verhandeld op de trappen van de kerk in Mundo Novo.
Drugs worden openlijk gebruikt op straat of in de zogeheten “Bocas de fumo”, plaatsen waar
men gemeenschappelijk drugs gebruikt (roken, snuiven, injecties). Alle mogelijke drugs worden
verhandeld. De meest gebruikte drug is de “crackie” die zeer snel leidt tot de “Dependancia
Quimica”, verslaving die moeilijk omkeerbaar is.
De leerkrachten verliezen hun gezag in de scholen want daar worden ook drugs gebruikt. De
situatie is zeer erg. In ons bisdom zijn er geen psychiatrische klinieken of ontwenningscentra.
Die bevinden zich in Salvador op 350 km van ons bisdom.
Daarom startten we in Ruy Barbosa het project “ Levanta -Te e Anda” – “Sta weer op en
wandel” om jongeren van drugs te bevrijden.
Coordinatie van alle sociale projecten in ons bisdom
Ons bisdom heeft een afzonderlijke dienst met eigen juridische persoonlijkheid en eigen
boekhouding die los staat van de strikt religieuze dimensie van het bisdom om de sociale
projecten te coördineren.
Dit noemen wij het sociale luik (dimensão social) van ons bisdom. Het zijn projecten voor
personen die in een permanente situatie van sociale kwetsbaarheid (vulnerabilidade social, een
jurische term in de Braziliaanse wetgeving) verkeren. Aan het hoofd van dit social luik staat een
ervaren boekhouder en een diocesane sociale raad. Binnen dit sociaal luik heeft ieder sociaal
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project een eigen autonomie en eigen doelstellingen. Levanta-Te behoort tot de dimensão
social van ons bisdom.

Enkele fotos over onze streek
Fotos van de droogte-seca :runderen sterven van honger en dorst

Slechte landbouwgrond, voor kleine boeren
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Armoede in onze streek : een gezin waarvan 2 kinderen een beperking hebben ,
hersenverlamming en een verstandelijke beperking

En toch samen op weg naar een betere toekomst!
De Basisgemeenschappen CEBS
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