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Van de Redactie

We kunnen terugkijken op een succesvol jaar in de schooltuinen. Zeven 
nieuwe  scholen  hebben  deel  genomen  aan  een  geslaagde 
schooltuincompetitie  en  we  hebben  drie  scholen  van  vorig  jaar  de 
nodige ondersteuning kunnen geven om de tuinen in stand te houden.

In de eerste plaats bedanken we de bijna 1.200 kinderen, met wie we 
wekelijks getuinierd hebben, voor hun inzet. Daarnaast willen we het 
team  van  Huertos  Educativos  Cochabamba  bedanken  voor  de 
enthousiaste  lessen  die  ze  dag  in  dag  uit  verzorgd  hebben  op  de 
scholen. Dit was echter niet mogelijk geweest zonder de ondersteuning 
van  de  directeuren  en  leraren  van  de  deelnemende  scholen  en 
natuurlijk de ondersteuning vanuit Nederland.

In  het  speciaal  willen  wij  hiervoor  het  NCDO,  Kootje  Fundatiën, 
Diaconie  SOW  gemeente  Elst,  Servas-Zorg,  de  Snickers  de  Bruijn 
Stichting en Stichting Atiy bedanken. Daarnaast hebben wij ook  vele 
gulle giften van individuele sponsors ontvangen. Hartelijk dank voor de 
financiële  ondersteuning  en  hartelijk  dank  voor  het  in  ons  gestelde 
vertrouwen. 

De redactie



Eindpresentaties op de scholen
In de laatste week van November zijn we met juryleden op alle zeven 
scholen langs geweest om te kijken wat de kinderen geleerd hebben 
van  een  jaar  in  de  schooltuin.  Dit  speciale  bezoek  is  een  belangrijk 
onderdeel van de beoordeling van de verschillende tuinen. 

Daarom hebben we van  te  voren de scholen gevraagd om met een 
aantal  punten  rekening  te  houden.  De  scholen  wisten  dat  we  de 
muurkranten  op  inhoud  gingen  beoordelen.  Daarnaast  hadden  alle 
scholen een vrij nummer voorbereid waarbij door middel van een dans, 
voordracht, muziekstuk of iets dergelijks een  boodschap op het publiek 
overgebracht  kon  worden.  Als  laatste  vaste  onderdeel  van  de 
presentatie  hebben  we  gevraagd  of  elke  school  een  demonstratie 
maaltijd kon voorbereiden met producten uit de tuin. Op deze manier 
kunnen  de  kinderen  namelijk  zelf  ook  zien  hoe  de  verschillende 
gewassen gebruikt worden in de keuken. 

De onderstaande foto's laten zien dat alle scholen erg hun best gedaan 
hebben en dat de scholen naast deze vaste onderdelen elk een eigen 
invulling aan hun eindpresentatie gegeven hebben. 



Schooltuincompetitie

De echte winnaars van de schooltuincompetitie zijn de kinderen die we 
les hebben kunnen geven dit jaar. De prijs voor de beste schooltuin-
school is  slechts een manier om een competitief  karakter te creëren 
waarbij de scholen hun beste beentje voor willen zetten.

Het is ook erg lastig om de winnaars aan te wijzen want elke school is 
anders. Sommige scholen hebben een grote goed beschermde ruimte 
om  een  tuin  in  te  richten  terwijl  andere  scholen  alleen  een  kleine 
ruimte  op  het  schoolplein  hebben.  Sommige  scholen  hebben  zeer 
goede  grond  en  voldoende  water  terwijl  andere  scholen  een  wat 
minder  vruchtbare  grond  hebben  en  een  minder  constante 
beschikbaarheid over water. Bovendien zijn er scholen waar de klassen 
uit 20 kinderen bestaat terwijl er op andere scholen wel meer dan 40 
kinderen in de klas zitten.  

Ondanks de grote verschillen tussen de scholen hebben we geprobeerd 
objectieve componenten te vinden voor de beoordeling van de tuinen.

We  hebben  tijdens  het  schooljaar  naar  de  volgende  vijf  aspecten 
gekeken:

– Verrassingsbezoeken (25%), wij komen maar één dag per week op 
bezoek, de rest van de week moet de school zelf voor de tuin zorgen

– Kennisniveau  (25%),  d.m.v.  toetsen  hebben  we  getest  wat  de 
kinderen geleerd hebben van de theorie- en praktijklessen

– Oogst (15%), omdat de oogst erg varieert (onder andere afhankelijk 
van  de  grootte  van  de  tuin  en  de  beschikbaarheid  van  water) 
hebben  we  bij  de  oogst  rekening  gehouden  met  de  volgende 
punten:  hoeveelheid  oogst,  het  percentage  van  het  ingezaaide 
gewas dat geoogst kon worden, de verscheidenheid aan gewassen, 
normale ontwikkeling van het gewas en de zorg voor de gewassen

– Eindpresentatie (15%) zie artikel elders in deze nieuwsbrief



– Eigen initiatief  in  de  tuin  (10%),  hierbij  hebben we gekeken hoe 
betrokken de school was bij het schooltuinprogramma in de zin van 
het  zelf  nemen van  initiatief..  Het  project  heeft  in  de  regel  50% 
bijgedragen in de kosten voor de uitvoering van dit soort plannen. 
Dit resulteerde meestal  in een financiële bijdrage van het project 
voor  de  aanschaf  van  materiaal  en  de  inzet  van  arbeid  en 
hergebruikt materiaal van de school. 

Tudela Tapia is 1 van de 4 scholen waar we een schaduwnet geplaatst 
hebben

– Evaluatie  in  Nederland  d.m.v.  Foto's  (10%),  Door  de  grote 
onderlinge verschillen in de tuinen hebben we dit punt achterwege 
gelaten  en  hebben  we  de  scholen  beoordeeld  op  grond  van  de 
overige 90%

De volgende tabel laat kort zien hoe de verschillende scholen op de vijf 
beoordeelde aspecten gescoord  hebben.  De scholen staan  geordend 
met de winnaar bovenaan en de tabel  laat verder per beoordelings-
categorie zien op welke plaats de school geëindigd is. 

School Verrassings-
bezoeken

Kennis Oogst Eind-
presentatie

Eigen 
initiatief

1 Tudela Tapia 2 2 6 2 2

2 Laura Vicuña 1 7 4 1 1

3 Bolivia B 3 1 2 7 6

4 Padre Luis Diez 
del Pozo

3 6 1 4 7

5 Ceferino 
Namuncura

5 3 3 6 4

6 Demetrio 
Canelas

6 4 5 3 2

7 Primero  de 
Mayo

7 5 7 5 5

Voor alle scholen hebben we prijzen klaar liggen om aan het begin van 
het schooljaar 2009 uit te reiken. Op een aflopende schaal krijgt elke 
school;  voetballen,  basketballen  en  boeken,  waaronder  boeken over 
tuinieren en het milieu.

Bovendien  ontvangen  alle  scholen  die  volgend  jaar  hun  tuin  weer 
zaaiklaar  maken  gecertificeerde  zaden  om  opnieuw  de  tuin  in  te 
kunnen richten. Daarnaast gaan we kijken hoe we de geïnteresseerde 
scholen ook in het nieuwe schooljaar enigszins kunnen begeleiden in de 
tuinen.



Familiemoestuin
Het schooljaar in de tuin gaat vooral uit van de gedachte dat een tuintje 
thuis  voor  het  merendeel  van  de  families  in  de  Zona  Sur  van 
Cochabamba een zeer welkome aanvulling is op een vaak zeer eentonig 
dieet. Een familiemoestuin kan bovendien de druk op de, meestal veel 
te krappe, huishoudbeurs een beetje verlichten.

Tijdens het schooljaar wordt in de lessen nadrukkelijk ingegaan op het 
groente verbouwen in kleine ruimtes rond het huis. Er is aandacht voor 
het verbouwen van groente in plantenbakken, en er wordt aandacht 
besteed  aan  het  zelf  zaden  verzamelen  uit  de  groenten  die  thuis 
gegeten  worden.  Ook  het  bestrijden  van  plagen  en  ziektes  door 
eenvoudig  zelf  te  bereiden  natuurlijke  bestrijdingsmiddelen  zoals 
bijvoorbeeld water vermengd met het sap van fijngeperste uien is een 
belangrijk thema. Tijdens het schooljaar richten we zaailingbedden in 
om te laten zien hoe nog betere groeicondities gegeven kunnen worden 
aan  de  gewassen.  Het  bijkomende  voordeel  is  dat  we  de  daaruit 
opkomende sla-, ui-, kool- en bietenplantjes mee kunnen geven aan de 
kinderen zodat ze die thuis uit kunnen planten.

Aan het einde van het schooljaar hebben we de belangrijkste punten 
van het zelf inrichten van een tuintje nog eens op een rijtje gezet, en dit 
samen met een zakje zaden cadeau gedaan aan alle kinderen die dit 
jaar schooltuinlessen gevolgd hebben. 

Op  deze  manier  hebben  bijna  1.200  kinderen  genoeg  radijs-, 
stampompoen-, snijbiet- en  bietenzaad cadeau gekregen om een flinke 
familiemoestuin  in  te  kunnen  richten.  Aangezien  de  schoolvakantie 
bovendien samenvalt met het begin van het regenseizoen is bij inzaaien 
succes bijna verzekerd.

Als  aanvulling  op  ons  reguliere  schooltuinprogramma  hebben  we 
bovendien samen met Stichting Atiy op de school Atiy een les verzorgd 
over het houden van fruitbomen en vervolgens aan  de 200 gezinnen 
een citrusboompje cadeau gedaan. Op deze manier hopen we de wijk 
groener te maken en de gezinnen zullen in de toekomst zeer vitamine-C 
rijke vruchten kunnen oogsten.



Na alle inspanningen van dit jaar was het uiterst bevredigend om op de 
eindevaluaties van de scholen van de ouders te horen dat de  kinderen 
daadwerkelijk thuis tuinieren, meer aandacht hebben voor de planten 
in en rond het huis en zich er beter van bewust zijn dat groente gezond 
en bovendien lekker is.

Volgend jaar willen we ons dan ook weer voor de volle honderd procent 
inzetten voor een vervolgproject waarbij we nog meer willen focussen 
op  de  praktische  toepassing  van  de  tuinierskennis  met  nog  meer 
aandacht voor de familiemoestuin. Op deze manier kunnen we door 
middel van milieuvriendelijke educatieve projecten de kinderen en hun 
families een krachtig instrument geven om hun eigen situatie en die van 
hun omgeving aanzienlijk te verbeteren.

Om het project ook volgend jaar een goede kans van slagen te geven 
zijn we wederom op zoek naar sponsors, hiernaast zijn ook individuele 
bijdragen van  harte  welkom,  om in  de  toekomst  nog  professioneler 
werk te kunnen leveren: 

Bankrekeningnummer  1278.23417  ten  name  van  Stichting  NME  
Mundial te Utrecht.

Colofon

NME Mundial:
Akkrumerraklaan 170
3544 TV Utrecht

Website: www.NMEmundial.org

E-mail: info@nmemundial.org

Redactie Nieuwsbrief:
Arnold Brouwer; arnold.brouwer@nmemundial.org

Voor uitgebreidere informatie en nog meer foto´s van de scholen kunt u de  
weblog: www.schooltuinenincochabamba.blogspot.com bezoeken.

Gezocht:
Enthousiaste stagiaires of vrijwilligers voor ondersteuning in de Boliviaanse  
schooltuinen in 2009 (Geen Spaans vereist voor begin werkzaamheden). Neem 
contact op met onze medewerker in Bolivia: info@nmemundial.org     

Dit project en deze nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door de 
volgende sponsors: NCDO, Kootje Fundatiën, Diaconie Elst, SERVAS-Zorg en 
Stichting Atiy.
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