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Ik ga naar Mexico!

Jaargang 1, nummer 2, 6 november 2022

Post uit Mexico
Dit is al weer de tweede nieuwsbrief uit Mexico en ik heb op de
vorige al veel leuke reactie gekregen. Dus reden te meer om er
mee door te gaan! Het hoofdverhaal van deze keer gaat over
een oude traditie in Mexico die je zeker eens mee gemaakt
moet hebben. Daarnaast kom ik nog terug op het woonproject
waar ik in Mexico aan werk. Ik wens je weer veel leesplezier!
Saludos!  Barbara

Wist je dat...
... Mexico één van de weinige landen in de wereld is die tijdens de gehele Covid

periode de grenzen voor bezoekers gewoon heeft open gehouden? Er waren (en er
zijn) geen restricities om de Mexicaanse grens te passeren. Dus je

hoefde geen vaccinatiebewijs te tonen en ook geen covidtest te laten zien. En dat is
uiteraard tot op de dag van vandaag nog het geval. Daarmee heeft Mexico dus wel

een hele bijzondere positie in de wereld. 
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Op de ‘Dag van de Dood'
eet ik een broodje 
Al weer jaren geleden, dat moet ergens in de jaren ’90 geweest zijn bedenk ik mij nu, was ik
toevallig rond eind oktober en begin november weer eens in mijn geliefde Mexico. Ik maakte
toen tot mijn verrassing kennis met een belangrijke Mexicaanse traditie rondom de verering
van de doden, die zijn hoogtepunt heeft op 1 en 2 november. Mexicanen zijn erg trots op
hun tradities en houden die dan ook met eren in stand!

Het Mexicaanse feest waar ik het over heb staat bekend als de Día de Muertos en dit wordt
in het hele land groots gevierd. In de weken voorafgaande aan de 'Dagen van de Doden’
(zoals je het in het Nederlands vertaalt) zie je dat de straten en pleinen versierd worden met
figuren en poppen die geïnspireerd zijn op skeletten en schedels. De Día de Muertos vinden
plaats op de Katholieke feestdagen die bij ons bekend staan als Allerheiligen (1 november)
en Allerzielen (2 november), maar dat was echter niet altijd zo. Het eren van de doden in
Mexico heeft namelijk zijn oorsprong in de oude gebruiken en rituelen van de Mayas en de
Azteken. De oorspronkelijke bewoners van Mexico kenden een sterke voorouderverering en
dat kwam onder meer tot uitdrukking door de gewoonte om jaarlijks, ergens in augustus,
naar de graven van overleden familieden te gaan om ‘samen’ met hen te eten en tevens de
dierbare doden cadeautjes op het graf te geven. Met de komst van de Spanjaarden werd
deze traditie verplaatst naar de eerste twee dagen van november om het zo in
overeenstemming te brengen met het Katholieke geloof en zo heeft deze traditie zich tot de
dag van vandaag in Mexico voortgezet. Mexicaanse families gaan tegenwoordig dus op 1 en
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2 november naar de begraafplaatsen om zogezegd met elkaar hun overleden dierbaren met
allerlei oude gebruiken en symboliek te eren. Echter de rituelen en festiviteiten vinden
daarnaast ook thuis en op straat plaats en daar was ik afgelopen week hier in Mexico
opnieuw weer eens getuige van.

Pan de Muerto
Momenteel verblijf ik al een aantal weken in de gezellige badplaats Playa del Carmen op het
Schiereiland Yucatán en ik merkte dat de spanning in de laatste week van oktober al
behoorlijk opliep; naargelang de datum van het feest dichterbij kwam zag je steeds meer
versieringen voor de 'Dagen van de Doden’, niet alleen op straat maar ook in de winkels. In
de supermarkten kwam opeens een zeer bekend Mexicaanse product weer in de schappen
te liggen namelijk de ‘Pan de Muerto’, letterlijk vertaald als het ‘Broodje van de Dood’.
Natuurlijk wilden mijn kinderen dit direct proberen en waren meteen verkocht door dit zoete
stukje deegwaar.

In de supermarkt stond een gehele opstelling in het kader van 'Dia de Muertos',
inclusief de lekkernij 'Pan de Muerto'. 

La Catrina
Op één van de belangrijke pleinen van Playa del Carmen vielen mij de enorme poppen op
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waarvan ik weet dat het La Calavera de la Catrina is. Het is een beeltenis van een skelet
van een voorname vrouw, herkenbaar onder meer aan haar sjieke kledij en haar
extravagante hoed. De vrouwennaam Catrina verwijst naar het Spaanse woord catrin dat
voor elegant staat en dat is ze, ondanks ze niet meer levend is, vast en zeker. De bedenker
van deze Catrina is de Mexicaanse tekenaar José Guadalupe Posada die haar meer dan
100 jaar geleden bedacht als satire op vrouwen uit de elite van begin 20ste eeuw. Gedachte
erachter was dat je nog zo mooi en sjiek kon zijn maar dat de dood voor iedereen
voortdurend op de loer lag. De bekende Mexicaans kunstenaar Diego Rivera liet zich voor
een muurschildering die hij maakte door de Catrina van zijn collega Posada inspireren. Hij
beeldde zichzelf af als een jongetje die de macabere Catrina een hand geeft. Achter hem
staat zijn wereldberoemde vrouw en kunstenares Frida Kahlo. Deze prachtige
‘mural’, oftewel muurschildering, is trouwens te zien op het plein ‘Alameda Central’  in
Mexico-City en moet je zeker bekijken als je de hoofdstad bezoekt

De Mexicaanse kunstenaar Diego Rivera beeldde op een muurschildering zichzelf als
klein jongetje af die de hand van de Catrina vasthoudt. 

James Bond
Afgelopen week gingen we op 1 november om zes uur ’s avonds met de hele familie op pad
om de speciale parade in het centrum van Playa del Carmen te zien, wat één van de
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hoogtepunten van Día de Muertos is. Mijn dochters wilden zich, net als zo veel jongelui in
Mexico, toepasselijk schminken. De gezichten moesten met witte en zwarte verf in een
schedel worden getransformeerd. Wat extra rode verf zorgde dat het nog wat
angstaanjagender eruit zag. Een mooie extravagante jurk met de uitstraling van de
genoemde ‘La Catrina’ moest de dresscode voor deze avond compleet maken en zo waren
we er helemaal klaar voor. 

Zoals in Mexico niet ongebruikelijk is, kwam de parade pas na een uurtje vertraging op gang
en toen kwam er een bonte stoet van ‘levende doden’ voorbij. Ik moest meteen denken aan
de beginscene uit de James Bond-film ‘SPECTRE’ uit 2015 waarbij de hoofdrolspeler,
vertolkt door Daniel Craig, zich een weg baant door de talloze verkleedde Mexicanen in het
centrum van Mexico-Stad. Echter hier in Playa del Carmen was het toch allemaal wat
minder spectaculair dan in deze film maar desalniettemin toch zeer de moeite waard.

James Bond is in Mexico City tijdens de 'Dia de muertos'

Toen wij bij ons appartement aankwamen had men in de lobby een groot altaar voor de
doden gemaakt. Eén van de overledene die met een foto op dit altaar werd geëerd was pas
recent van ons heen gegaan en dat was de Engelse koningin Elisabeth. Men had voor haar
heel toepasselijk een glaasje wijn geëtaleerd terwijl de andere ‘doden’ op dit altaar voor hun
portret een Corona hadden staan. Oh ja, dan bedoel ik natuurlijk een flesje van het bekende
Mexicaanse biertje en absoluut niets anders….

Nos vemos en Mexico!

https://www.youtube.com/watch?v=xUR8Iy6aXcs
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Saludos, Barbara

Advies van Barbara
Je kunt jouw vragen stellen en persoonlijk
advies ontvangen van Barbara tijdens een
telefoongesprek. Zeer raadzaam voor als
je met twijfels, dilemma's of praktische
vragen over jouw vertrek naar Mexico
zit.  

Boek een gesprek » 

Passief inkomen
Ik krijg veel vragen over hoe je tijdens je
verblijf in Mexico geld zou kunnen blijven
verdienen. Dit kan bijvoorbeeld door een
passief inkomen. Er zijn mensen die je
daar van alles over kunnen vertellen,
zoals Jacko van de Internet Succes Gids.

Kijk hier »

Wist je dat...
...na onderzoek is gebleken dat Merida (de hoofdstad van de staat Yucatán) de op één

na veiligste stad van heel Noord-Amerika is? Op nummer één staat trouwens de
Canadese stad Quebec, maar dan prefereer ik toch liever het heerlijk warme Merida...

https://ikganaarmexico.com/advieswinkel/#!/products/persoonlijk-advies
https://www.paypro.nl/producten/Internet_Succes_Gidsnl_-_Internet_Masterclass/33066/99155
https://www.paypro.nl/producten/Internet_Succes_Gidsnl_-_Internet_Masterclass/33066/99155
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Wonen in Mexico
Zoals beloofd zal ik de aankomende tijd regelmatig terug komen op het fenomeen ‘Wonen
in Mexico’. In de vorige nieuwbrief kondigde ik al aan dat ik mij aan het voorbereiden ben
op een woonproject waarbij ik (vrijstaande) woningen wil realiseren voor gelijkgestemde
Nederlanders die voor lange tijd naar Mexico willen komen of hiernaar toe willen
emigreren. Deze woningen kunnen voor sommige landgenoten een tweede
(vakantie)woning zijn waar men onder meer naar toe kan komen als het winter in
Nederland is en men onder meer de kou wil ontvluchten. Voor andere Nederlanders kan
zo’n huis een plek zijn met een meer definitief karakter en dan bedoel ik dat men hier voor
langere duur kan wonen terwijl men geen huis meer in Nederland heeft.
Inmiddels heb ik wel besloten dat de woningen gerealiseerd gaan worden in de
Mexicaanse staat Yucatán en wel om verschillende redenen. Eén belangrijke reden is dat
Yucatán zeer veilig is en dat zal voor veel mensen een belangrijk uitgangspunt zijn. De
hoofdstad van Yucatán is Merida en dat blijkt de op één na veiligste stad van heel Noord-
Amerika te zijn! Dat is trouwens niet de associatie die veel mensen bij Mexico hebben,
want vaak wordt gerefereerd aan plekken waar dit niet het geval is. Yucatán is op allerlei
gronden dus buitengewoon veilig, echter er zullen toch nog allerlei extra
veiligheidsmaatregelen voor de zekerheid worden getroffen op het terrein waar ik de
woningen realiseer zodat geborgenheid en zekerheid echt zullen trefwoorden zijn.  

Ook zelfvoorzienendheid is een belangrijk uitgangspunt. Bij de realisatie van de woningen
zal er onder meer rekening mee gehouden worden dat energie zelfstandig opgewekt kan
worden, water lokaal ter plekke uit de grond wordt gepompt en eten nabij je huis kan
worden verbouwd. En stookkosten zijn sowieso geen issue want het is het hele jaar door
aangenaam warm in Yucatán en dat betekent dat een kachel niet nodig is en je dus ook
geen gasrekening zult hebben.   
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Naast veiligheid en zelfvoorzienendheid is privacy voor mij ook een belangrijk gegeven. Er
moet namelijk een goede balans komen tussen het feit dat je met allerlei Nederlandse
gezinnen elkaars gezelschap kunt opzoeken en daarnaast de mogelijkheid hebt dat je je
kunt terugtrekken en op jezelf kunt zijn. Je moet dus zelf kunnen bepalen wanneer je met
je Nederlandse gelijkstemde buren afspreekt, maar dat je op elkaar kan terugvallen is
natuurlijk ook een zeer geruststellende gedachte. 
Naar aanleiding van mijn aankondiging dat ik met dit woonproject bezig ben kreeg ik
allerlei vragen en het gaat nu te ver om overal nu al antwoord op te geven. Graag wil ik dat
doen in de volgende nieuwsbrieven waarbij ik telkens een bepaald onderwerp omtrent
‘wonen in Mexico’ zal behandelen.

Ik hou je zogezegd op de hoogte.

Forward

Kijk in de Advieswinkel op mijn website voor meer tips en
informatie over jouw vertrek naar Mexico.

https://us21.forward-to-friend.com/forward?u=429000a9fb5efb56e9e8ba747&id=aca50d3031&e=%5BUNIQID%5D
https://us21.forward-to-friend.com/forward?u=429000a9fb5efb56e9e8ba747&id=aca50d3031&e=%5BUNIQID%5D
https://ikganaarmexico.com/advieswinkel/#!/
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