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Nieuwsbrief Stichting NME Mundial  

Beste mensen, 

Op de valreep van het einde van het Boliviaanse 
schooljaar een derde nieuwsbrief. In deze 
nieuwsbrief het enthousiaste verhaal van onze 
vrijwilliger Agnes, we blikken terug op een zeer 
geslaagde vogelverschrikkerswedstrijd en leggen 
uit waarom we op de scholen en tehuizen ook 
aan compostering doen. 
 
Arnold Brouwer 
 

22-10-09 

 Van de redactie 

Evaringen van een vrijwilliger 
Geschreven door: Agnes Cornelissen 

In september en oktober heb ik drie 
weken meegewerkt met het team van 
Stichting NME Mundial in Cochabamba. 
Vlak voor mijn vertrek naar Bolivia las ik in 
de vorige nieuwsbrief over de ervaringen 
van de vorige vrijwilliger, Irene. Haar 
enthousiaste verhaal zorgde ervoor dat ik 
met veel verwachtingen naar Cochabamba 
ging. En ik ben niet teleurgesteld! Omdat 
er ondertussen op meer dan tien scholen 
projecten draaien, heb ik veel 
schooltuinen, veel kinderen en veel van de 
stad gezien. De eerste week ben ik met 
Erika, Rosalia en Regina, de Boliviaanse 
collega's, naar verschillende scholen en bij 
een tehuis voor verstandelijk 
gehandicapte kinderen geweest. Op elke 
school ziet de tuin er weer anders uit; 
sommigen hebben er ware kunstwerken 
van gemaakt met zelfgemaakte borden 
met de namen van de planten erop.  

Ik vond het erg leuk om te zien dat er op 
elke school en op het tehuis een aantal 
kinderen is dat met veel plezier in de tuin 
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werkt. Op het tehuis Maria Cristina 
woont een meisje, Amalia(*), dat elke 
keer als we langs komen de hele middag 
met gieters in de weer is en alle planten 
water geeft. De overgave waarmee ze 
deze taak elke keer op zich neemt, is 
prachtig om te zien.    

Amalia aan het werk in de kas 

 
 

Natuur,  M i leu  & Edu cat ie  WE RELDWIJ D  

 Nieuwsflits 

 We hebben vijf 
enthousiaste tehuizen 
gevonden voor het 
moestuin-enproject   

 Op alle scholen zijn we 
vlak voor de 
zomervakantie nog 
salades aan het maken 
met oogst uit de tuin 

 Het regenseizoen komt 
er aan in Cochabamba 

 



 

In de tweede week waren er 
gieterwedstrijden op de scholen die dit 
jaar voor het eerst meedoen met het 
project. Alle kinderen konden meedoen en 
thuis van oud materiaal een gieter maken. 
De meeste kinderen hebben gieters 
gemaakt van jerrycans, sommigen van 
petflessen. Er zaten hele orginele en 
goedwerkende gieters bij. Elke keer 
mochten drie kinderen hun gieter 
demonstreren. Als de hele klas aan de 
beurt was geweest, kozen de kinderen 
gezamenlijk de beste gieter van de klas. 
Naast functionaliteit moesten ze ook 
kijken naar creativiteit en orginaliteit.  

Natuurlijk stemden vriendinnen en 
vrienden op elkaars gieters, maar 
uiteindelijk won toch wel steeds een 
goede en mooie gieter. Alle winnaars 
kregen een oregano-plantje in een 
bloembakje gemaakt van een halve 
petfles. Uit de beste gieters van de klas is 
elke keer één gieter uitgekozen als beste 
van de school. Een gieter die ik erg mooi 
vond, was de 'olifantgieter' met een slurf 
(de tuit) en grote oren aan de zijkant. Deze 
gieter heeft uiteindelijk ook de eindstrijd 
tussen de scholen gewonnen. De maker 
van de winnende gieter kreeg een setje 
tuingereedschap en twee stuks groot 
gereedschap voor de school zelf. 

Wat ik het leuke aan de gieterwedstrijden 
vond, is dat het een heel goed beeld geeft 
van wat NME Mundial op de scholen doet. 
De kinderen leren niet alleen een 
moestuin te maken en te onderhouden, 
maar tegelijkertijd wordt er aandacht 
besteed aan de recycling van afval. Op de 
scholen maakt NME Mundial bijvoorbeeld 
composthopen van het organische afval 
uit de keuken. Met de gieterwedstrijd 
leren de kinderen niet alleen dat het 
belangrijk is om de planten gedoseerd 
water te geven in plaats van met een 
emmer, maar ook dat je met oud 
materiaal nieuwe dingen kan maken. En 
met een beetje geluk laten sommige 
kinderen hun gieter achter op school en 
zijn er weer voldoende gieters. Veel 
vliegen in een klap dus.  
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Na de week met de gieterwedstrijden 
begon mijn derde en laatste week. 

 
Juffrouw Agnes geeft een toets 

En ook in deze week viel ik met mijn neus 
in de boter, want we hebben met de hele 
klas salade uit eigen tuin gemaakt en 
gegeten. De radijs en de sla hebben we uit 
de schooltuin gehaald, de kinderen 
hadden tomaten en ui meegenomen en 
wij hadden broodjes en kaas mee. Na een 
klein uur oogsten, schoonmaken en 
snijden konden we allemaal genieten van 
een heerlijk broodje met salade. Een 
betere afsluiter kon ik me van mijn drie 
weken vrijwilligerswerk bij NME Mundial 
niet wensen. Al die vrolijke en tevreden 
gezichten van de kinderen vond ik 
geweldig om te zien.  

Ik heb een heerlijke tijd gehad in de 
schooltuinen van Cochabamba en ik wil 
Arnold, Erika, Regina en Rosalia daar ook 
erg voor bedanken. Het was super! 

 
* “Het enthousiasme voor de tuin werd bij 
Amalia gewekt toen we een paar rijtjes met 
uien planten. Dit deed haar denken aan 
vroeger bij haar familie thuis waar ze ook 
uienplanten hadden en een aantal weken 
heeft ze alleen die twee rijtjes met uien elke 
keer water gegeven. Nu is ze begaan met de 
hele tuin en weet ze de namen van alle 
gewassen uit haar hoofd, terwijl ze een paar 
maanden geleden vooral de hele dag in de 
tuin lag te slapen en nergens aan mee wilde 
doen. Het verhaal van Amalia is een 
uitstekend voorbeeld van de therapeutische 
waarde van onze werkzaamheden op het 
tehuis Maria Cristina” Arnold Brouwer. 

 

 

Ervaringen van... 

Foto van de maand 

 
Originele plantenbak met 

vlechtjes op Atiy 
 
 

Lezersfoto van de maand 

Allerlei aromatische kruiden in 
potten, met dank aan de 
inzending van Ernestine 

Lenting. 
 

Denkt u ook dat uw foto een 

plaats verdiend mail dan naar: 

redacteur@NMEmundial.org. 

Sponsor van de maand: 

Irene Kamp 
 
Irene heeft zoals jullie in de 
vorige nieuwsbrief hebben 
kunnen lezen in Bolivia goed 
werk verricht als vrijwilligster 
tijdens haar zomer vakantie. 
 
Bij thuiskomst heeft ze daar nog 
een schepje bovenop gedaan en 
in het kader van het Xplore 
programma een lezing 
georganiseerd met een 
wervingsactie voor Stichting 
NME Mundial. 
 
Bedankt Irene!   
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In oktober hebben de groepen 6 en 
8 van de basisschool de 
Buitenburcht uit Almere gestreden 
met 5a en 5b van de school 
Demetrio Canelas uit Cochabamba 
om te kijken wie de mooiste en 
meest functionele vogelver-
schrikker kon maken.  

Hierbij nam een Boliviaanse klas 
het steeds op tegen een 
Nederlandse klas. 
 
Beide duels zijn door een 
vierkoppige jury beoordeeld en 
iedereen was razend enthousiast 
over zoveel creativiteit. 

 

 
 
 

 

Vogelverschrikkers op de Buitenburcht en op Tudela Tapia 
De kinderen uit 
de winnende 
klassen ontvingen 
allemaal de 
klassenfoto met 
verschrikker en 
zaden om van de 
zomer hun eigen 
tuin in te zaaien.  

De winnende vogelverschrikkers van 5a en 5b van de school Demetrio Canelas uit Cochabamba werden vooral 
geroemd om het gebruik van natuurlijk materiaal (een hoofd van pompoen, maiskolven als armen en de pluizen 
van de maiskolven voor de baard en haar) en hun levensechte voorkomen compleet met Boliviaanse sandalen. 

 

De vogelverschrikker van meester Rudolf heeft volgens één van de juryleden een mooi Nederlands tintje, een 
blauwe overall en een oranje pruik compleet met draculatanden een echte mensenverschrikker. Maar het jurylid 
vraagt zich af of de vogels door de ontbrekende klompen niet heel snel door zullen hebben dat het niet de boer is 
die in het veld staat. De verschrikker van groep 8 is in de ogen van één van de juryleden erg mooi maar een beetje 
te lief om de vogels echt angst aan te jagen. 
 
De juryleden waren echter vooral eensgezind over één aspect en dat is dat het vooral erg moeilijk is om bij een 
wedstrijd als deze winnaars aan te wijzen omdat iedereen zo goed zijn best heeft gedaan en eigenlijk iedereen het 
verdient om te winnen.  
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Wist u dat... 
 
… het verhaal rondgaat dat de vogelverschrikker is afgeleid van het heidense gebruik mensen te offeren aan 
de natuur.  
… de vogelverschrikker voor het eerst in literatuur is verschenen in 1592 
...de hyves www.NMEmundial.hyves.nl na 8,5 maand meer dan 100 leden heeft mogen verwelkomen! 
...Stichting NME Mundial vooral dankzij de Eshofmarkt uit Elst eind November het moestuinenproject op 
een vijftal kindertehuizen kan starten 
... alle schoolkinderen die meegedaan hebben aan het schooltuinenproject vlak voor de zomervakantie 
zaden mee naar huis krijgen om zelf thuis een moestuin in te kunnen richten  
... u onze projecten nu ook kunt steunen door een bestelling te plaatsen bij www.YouBeDo.com  
 

 

 Compostering als onderdeel van de ecologische moestuin  

Een composthoop is onlosmakelijk verbonden aan een goedlopende familie moestuin. Om zelf thuis een kleine tuin 
te kunnen onderhouden en jaren achter elkaar een goede oogst te kunnen vergaren is het namelijk noodzakelijk om 
in de grond terug te stoppen wat je er uit haalt. De beste manier om dit te bereiken is om de waardevolle nutrienten 
en mineralen die in plantaardig/organisch afval zitten zodanig te verwerken dat ze als compost aan de tuin 
toegevoegd kunnen worden. Op deze manier hoef je niet op zoek naar dierenmest, hoef je geen zakken potgrond 
en/of compost te kopen en kun je alles zelf thuis produceren.  
 

     
Composthoop met bananenschillen  Composthoop bedekt om vochtverlies te voorkomen 

http://www.nmemundial.hyves.nl/
http://www.youbedo.com/
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Reden genoeg dus om in ons Natuur en Milieu Educatie programma uitvoerig te behandelen 
hoe een composthoop opgebouwd dient te worden om de beste resultaten te bereiken. 
Bovendien krijgen de schoolkinderen in Cochabamba van de gemeente voor hun 
schoolontbijt melk met koekjes en één keer per week bananen. De banaan is erg rijk in 
Kalium, een element dat planten nodig hebben om groot en sterk te worden. 
Bananenschillen zijn dus uitermate geschikt om samen met droge bladeren, resten van de 
oogst, niet bloeiend onkruid en een beetje dierenmest op de composthoop verwerkt te 
worden tot compost. Om het composteringsproces te versnellen en de microorganismen 
beter in de schillen en resten door te laten dringen, wordt alles fijngehakt op de 
composthoop gegooid. Om het vocht vast te houden en de hoop lekker te laten broeien, 
dekken we deze af met zwart plastic. 
 

Op de scholen zorgen wij voor extra materiaal voor de composthopen en is de 
composthoop vooral een instrument om aan de kinderen te laten zien wat er gebeurd 
met het keukenafval. In een kleine twee maanden tijd ondergaat het organisch materiaal 
een grote verandering en wordt het zichtbaar hoe waardevol een beetje keukenafval kan 
zijn voor onze ecologische moestuin. 
 
Op de twee tehuizen hebben we een veelvoud aan materiaal om te composteren en daar 
maken we gretig gebruik van door het aanleggen van meerdere composthopen te gelijk.  
 

    
 
Daarnaast hebben we een paar duizend trouwe helpers bij het afbreken van organisch 
materiaal in onze speciale wormenbak. Deze wormencompost is van een nog hogere 
kwaliteit dan de compost die via het normale composteringsproces verkregen wordt. 
Bovendien lekt er een donkere vloeistof uit de hoop met plantaardig afval en wormen die  
erg rijk is in mineralen en uitermate geschikt is om de planten mee water te geven. 
 
Afgezien van het verkijgen van een goede meststof voor de tuinen geeft het 
composteringsprogramma de leerlingen extra inzicht in de afvalproblematiek. Samen 
met de bananenschillen wordt er namelijk een stuk plastic opgenomen in de 
composthoop waarbij de kinderen kunnen zien hoe slecht afbreekbaar dit is.   
Compostering is hiermee een integraal onderdeel van ons Natuur en Milieu 
lesprogramma dat gebasseerd is op ecologisch tuinieren in de ruimte om het huis. 
 
 
 

  
 
Bovenstaande composteer-
toren gemaakt van 3 lege 
frisdrankflessen laat goed 
zien aan de kinderen wat er 
gebeurd tijdens het 
composteringsproces. 
 
Het vocht dat uit de toren 
lekt is bovendien een goede 
meststof om te verdunnen 
met water en vervolgens met 
de gieter toe te dienen. 

 
U kunt deze nieuwsbrief altijd doorsturen naar nieuwe mensen!  

Aanmelden nieuwsbrief kan door e-mail te sturen naar:  info@NMEmundial.org 

Stichting 

NME Mundial 

Akkrumerraklaan 170 

3544 TV Utrecht 

Telefoon: 

+31(0)640211785 

Email: 

info@NMEmundial.org 

  

We’re on the Web! 
www.nmemundial.org 

Gezocht: enthousiaste stagiaires 
of vrijwilligers voor 
ondersteuning in de Boliviaanse  
schooltuinen in 2010. 
 
Neem contact op met onze 
medewerker in Bolivia: 
arnold.brouwer@NMEmundial.org   
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