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Van de redactie

Foto van de maand

Het team van onze partnerorganisatie Fundación Alerta
Verde assisteert ook wel eens bij andere projecten. In deze
FLITS een verslag van hun inspanningen in Rurre...

Een bijzondere start van een eigen moestuin...

Lecciones Amazónicas
De afgelopen maand waren we in Rurrenabaque om het
project “Lecciones Amazonicas” af te sluiten. Met dank aan
de ondersteuning van Amazon Fund hebben we de
afgelopen twee jaar natuur en milieu educatielessen
gebaseerd op een schooltuinprogramma kunnen geven op
basisscholen in de Boliviaanse tropen. We kijken terug op
een interessante ervaring voor zowel de kinderen en
docenten als voor ons team.

Jennifer en Joris, onze twee nieuwe stagiaires, op bezoek
bij de school ”Ciudad del niño”. Een leerzame ontmoeting...

Bovendien was het onderwijzend personeel zeer te spreken
over de aanpak van het project omdat het ook goed
aansluit bij het huidige educatieve klimaat in Bolivia; de
nieuwe onderwijswet heeft sociaal productief onderwijs
hoog in het vaandel. Hoewel het nog een grote strijd is om
de infrastructuur van de schooltuin op orde te krijgen en
het niet meevalt om een tuin te beheren – vraagt elke dag
een beetje aandacht - waren het twee leervolle jaren.
Foto voortgang project augustus het team levert
morgen een foto aan voor de fotoo van de maand
die zal ik met onderschrift nasturen

De kinderen in Rurre, zoals Rurrenabaque meestal
genoemd wordt, waren net zoals de kinderen in
Cochabamba zeer gemotiveerd om met ons in de schooltuin aan de slag te gaan; met smaak werden de producten
die we oogstten gegeten. In vergelijking met Cochambaba
wordt in de tropen nog veel minder groente en fruit
gegeten dus een belangrijke meerwaarde van het project Ook voor ons team was het een waardevolle ervaring. Met
veel plezier en leergierigheid bezochten wij Rurre. De
was de link die de schooltuin heeft met gezonde voeding.
klimatologische omstandigheden, de bodem en zelfs de
mentaliteit van de Benianen (inwoners van het departement Beni, waar Rurre ligt) verschillen van die in
Cochabamba. Daardoor zijn het waardevolle ervaringen
geworden die zonder twijfel de kennis en competenties
binnen Alerta Verde vergroot heeft.

De leraren gaven ook aan dat de schooltuin een goede
omgeving is om aan de slag te gaan met belangrijke
waarden zoals verantwoordelijkheid nemen, samenwerken,
het samen delen (van gereedschap). Belangrijke vaardigheden voor iedereen dus.
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De betrokken scholen hebben beloofd zelf verder te gaan.
Er ligt in elk geval een goed ‘kweekbed’ en met deze kennis
moet dat zeker kan lukken. De schooltuinen blijven een
waardevolle lesruimte voor de kinderen. Naast relevante
vaardigheden en andere levenslessen, levert de productie
uit eigen tuin een bijdrage aan een gezonder voedingspatroon. Ook belangrijk in tropisch Bolivia...
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Partin en Wilde Ganzen hebben een verhalenwedstrijd
voor kleine goede doelen en particuliere initiatieven (PI),
uitgeschreven. We doen daaraan mee. Arnold Brouwer
schreef het verhaal “Een bijzondere start van een eigen
moestuin”. Uw hulp kunnen we gebruiken, want
uiteindelijk beslist ook het publiek mee. Lees het verhaal
hier en stem op ons (dat kan onderaan). Zo hopen we
meer initiatiefrijke kinderen en jongeren te kunnen
bereiken... want zij maken het verschil, samen met u!

