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Beste mensen, 

Na een lange stilte eindelijk weer een nieuwsbrief. We 
hebben zeker niet stilgezeten zoals je in de nieuwsbrief 
kunt zien: het schooltuinenproject heeft aandacht voor 
de nieuwe scholen en hun leraren, maar ook scholen uit 
voorgaande jaren. Tegelijkertijd gaan de werkzaamheden 
op de kindertehuizen verder en hebben we contacten 
met een aantal organisaties om samen activiteiten uit te 
gaan voeren. Wij denken dat deze nieuwsbrief weer een 
goed overzicht geeft. 
 
Arnold Brouwer 
 

22-10-09 

 Van de redactie 

Cursus voor de leraren 

Aan het begin van het jaar heeft het 
project Educatieve Tuinen Cochabamba 
(ETC) een korte cursus georganiseerd 
voor leraren en het overig personeel op 
de scholen. De doelstelling was een 
groter draagvlak te creëren voor het ETC 
project en tevens te proberen de 
continuïteit van het Natuur en Milieu 
Educatie (NME) project te waarborgen. 

 
Op elke school werkt het team slechts 
met drie klassen. De overige leraren 
weten vaak niet wat de bedoeling is van 
het tuinieren in kleine ruimtes rond de 
schoolgebouwen.  
 
Tijdens de workshop hebben we 
iedereen uit kunnen leggen dat de 
scholen deelnemen aan het project in de 
vorm van een schooltuincompetitie en 
dat de kennisoverdracht en het zelf thuis 
tuinieren van de kinderen de 
belangrijkste doelstellingen van het 
programma zijn. 
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Sommige leraren keken in het verleden 
soms nogal neerbuigend naar de 
schooltuin: de groente productie is 
relatief laag en door gebrek aan 
irrigatie kan de tuin er wat 
verwaarloosd uitzien. Met deze cursus 
hebben we de leraren er goed van 
kunnen doordringen dat scholen zélf 
verantwoordelijk zijn voor het dagelijks 
onderhoud van de tuin. Het project-
team komt slechts één keer per week 
langs voor ondersteuning van het 
inrichten en beheren van de tuin. 
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Nieuwsflits 
 Ook de scholen uit 

voorgaande jaargangen 
strijden om een prijs in 
een stadstuinbouwwed-
strijd die we gelanceerd 
hebben tussen vier 
geinteresseerde scholen 

 We hopen dit jaar ook 
onze zonneoven in te 
kunnen zetten om eten in 
te bereiden 

 

Foto van de maand 

 
Vierkantemeterbak op 

Winay 

 



 

De schoolcompetitie houdt in dat ze een 
extra reden hebben om de tuin goed te 
onderhouden. Aan het eind van het 
project worden namelijk de prijzen 
verdeeld onder de vijf scholen.  
 
Na de korte inleiding met uitleg over de 
competitie en het NME-programma 
hebben we in verkorte vorm alle 
stappen doorlopen voor het inrichten 
van een kleine moestuin thuis: 
- ligging en planning van de moestuin; 

- voorbereiden van de grond en 

ontwerpen van de tuin; 

- beheersplan; 

- inzaaien; 

- irrigatie; 

- tuinwerkzaamheden; 

- ziektes en plagen; 

- en ten slotte: de oogst! 

 

In totaal hebben 100 leraren van de 
scholen Santa Maria Micaela A, Antonio 
Diez del Pozo, Obispo Anaya, José 
Ignacio de Sanjines en Humberto 
Portocarrero via deze cursus een goed 
idee gekregen van het lesprogramma. 
 
Ter afsluiting hebben alle leraren een 
folder gekregen met een korte uitleg van 
het beheer van een (familie)moestuin in 
acht stappen, vergezeld met een zakje 
zaden met daarin snijbiet, rode biet, 
wortel, radijs en stampompoen. 
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Het projectteam denkt dat dankzij deze 
workshop het project binnen de scholen 
meer tot leven komt. We hopen 
bovendien dat de leraren waarmee we 
werken met de achtergrond van deze 
cursus een betere bijdrage kunnen 
leveren aan het lesprogramma. 
 

Cursus voor de leraren 

Lezersfoto van de maand 

Daktuin van Arnold Brouwer in 
Cochabamba, Bolivia.  

Denkt u ook dat uw foto een plaats 

verdiend mail dan naar: 

redacteur@NMEmundial.org. 

Sponsors  van de maand: 

Haella Stichting en BEJO 
De Haella stichting steunt met 
1500 EURO het moestuinen 
project op kindertehuizen. Dit 
bedrag samen met de geweldige 
ondersteuning van de eshofmarkt 
in Elst eind juni 2009 zorgt er voor 
dat de financiering voor de 
(kinder)tehuizen bijna rond is.  
 
We gaan nog tot eind November 
verder met de werkzaamheden 
waarbij we de kinderen dezelfde 
lessen geven als op de scholen 
maar waarbij we dankzij de 
financiering meer aandacht 
kunnen besteden aan de 
infrastructuur van de tuinen en de 
productie van groente voor de 
keukens van de tehuizen. 
 
Dank jullie wel Haella stichting!! 
 
 
 

 

BEJO zaden heeft 
ons voor het tweede 
opeenvolgende jaar 
gesteund met een 
assortiment aan 
groente zaden 

 
Eveneens hartelijk bedankt BEJO! 
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Hoewel het project op de kindertehuizen eigenlijk nog niet zo lang loopt hebben verschillende tehuizen  al  de 
vruchten weten te plukken van de werkzaamheden in de tuin.  
 
Het kindertehuis “Casa de la alegria” (het huis van de vreugde) spant de kroon met 45 kilo kleine pompoenen en 
daarnaast een flink aantal andere gewassen. Deze goede oogst was extra welkom omdat het tehuis genoodzaakt 
was om een deel te verkopen. Met de opbrengst daarvan konden andere levensmiddelen worden aangeschaft. 
 

 

De eerste oogst en wat hebben sport en moestuinen met elkaar gemeen 

“Winay”, een klein tehuis midden in de stad, heeft eveneens goede resultaten behaald in de tuin. Zij hebben een 
deel van het gras van de tuin opgeofferd voor de moestuin. De kinderen vinden dit helemaal niet erg. Ze zijn hier 
erg actief en werken met veel plezier in en rondom de tuin, ook wanneer we niet aanwezig zijn! 

 

Het laatste programa dat we toegevoegd hebben aan het tehuizenproject is een project van William Ramallo, een 
grootheid uit de Boliviaanse voetbalwereld. Hij was als topscorer verantwoordelijk voor de plaatsing van het  
Boliviaanse voetbalteam voor het WK in de Verenigde Staten in 1994.  
 
Tegenwoordig houdt William zich vooral bezig met zijn voetbalschool “Pelota de Trapo”  (voddenbal). Tevens is hij 
betrokken bij een sociaal project waar naast (uiteraard) een voetbal- en trainingsveld een aantal sociale woningen 
gebouwd zijn. Verder is er een tehuis aanwezig en een schooltje voor de kinderen die op het terrein wonen.   
 
Voorlopig geven we vooral les aan de kinderen op het schooltje en zullen we via het project proberen in een later 
stadium de ouders erbij te betrekken. Het is tevens de bedoeling om in de toekomst de kinderen die voetballes 
krijgen een aantal lessen over de familiemoestuin thuis te geven, omdat, zo zegt William Ramallo, een goed 
sportman ook goede en gezonde voeding nodig heeft. Op deze manier worden sport en tuinieren herenigd in één 
project om aan de armoede te ontsnappen. 
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Wist u dat... 
 
..... we in de schooltuin vooral gebruik maken van snelgroeiende gewassen 

zoals radijs en snijbiet 
..... snijbiet niets met rode biet te maken heeft en een bladgroente is 
..... alle schoolkinderen al tijdens het Natuur en Milieu Educatieproject 

groentezaden krijgen om zelf ook te tuinieren 
..... stichting NME Mundial sinds 2 april al weer 2 jaar bestaat 
..... we ook op you tube te vinden zijn, zoek op “NME Mundial” voor 

bewegende beelden uit Bolivia 
..... de kinderen sinds dit schooljaar kunnen werken met het door onszelf 

ontwikkelde natuur en milieu educatie lesboek 
 

 
..... wij de eerste bijdrages binnen hebben via YouBeDo en dat ook u ons 

met 10% van de boekprijs kan steunen door u boeken op internet te 
bestellen via www.YouBeDo .com  

 

     

Ondersteuning voor scholen 
uit eerdere jaargangen 
 

Dit schooljaar hebben we er 
opnieuw voor gekozen om  
scholen uit het vorige schooljaar 
te blijven steunen. We doen 
hierbij een sterk beroep op een 
zelfstandige werkhouding.  
 

 
 
De scholen werken met kinderen 
die vorig jaar deel genomen 
hadden aan het programma, het 
projectteam heeft twee korte 
lessen verzorgd. En komt afentoe 
op bezoek om te adviseren. 
 

 
 
Het eerste thema was een 
herhaling van alle stappen die 
nodig zijn om een tuin in te 
richten en te onderhouden. Een 
aantal weken later gevolgd door 
een les over stadstuinbouw 
waarbij getuinierd wordt in de 
kleine ruimte in allerlei soorten 
zelfgemaakte plantenbakken.  In 
deze les kwam het maken van 
compost om de tuin goed te 
kunnen bemesten ook uitgebreid 
aan  bod.  
 
De scholen en ook de kinderen 
zelf kregen tijdens beide lessen 
groentezaad cadeau.  

 

Het Natuur en Milieu Educatieprogramma op basisscholen 

 Het Natuur en Milieu Educatie (NME) programma op basisscholen is praktijkgericht en 
de geleerde vaardigheden zijn direct thuis toepasbaar. De vijf nieuwste scholen doen 
automatisch mee aan een onderlinge wedstrijd die bepaalt welke school het beste bezig 
is met het programma. De te winnen prijzen zijn een bijdrage aan het schoolmateriaal in 
de zin van NME boeken en ballen voor de gymles. We hebben prijzen voor alle scholen, 
maar juist de wedstrijdopzet met natuurlijk grotere prijzen voor de winnaars zorgt er 
voor dat ze extra hun best doen.  
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U kunt deze nieuwsbrief altijd doorsturen naar nieuwe mensen!  
Aanmelden nieuwsbrief kan door e-mail te sturen naar:  info@NMEmundial.org 
U kunt zich op hetzelfde adres afmelden indien u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen. 

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 
en vrijwilligers voor 
ondersteuning in de Boliviaanse  
Projecten op kindertehuizen en 
schooltuinen in 2010. 
 
Neem contact op met onze 
medewerker in Bolivia: 
arnold.brouwer@NMEmundial.org   
 
 
 
 

De familiemoestuin 
 
Tijdens het schooljaar worden de 
kinderen continue gestimuleerd 
om zelf thuis een tuintje in te 
richten. 

  
De kinderen zaaien in in zelf-
gemaakte plantenbakken van 
frisdrankflessen, maken hun 
eigen gieters en ze krijgen zaden 
cadeau. Het lesprogramma is 
daarnaast afgestemd op de 
stadstuinbouw, dus direct toe-
pasbaar op de thuissituatie.  

 
De fotos van de tuin van Juan zijn 
het bewijs dat sommige kinderen 
dit thuis goed op weten te 
pakken.  

 

Het grote voordeel van deze werkwijze is dat we via de competitie een goed instrument 
hebben om de scholen te evalueren.  De belangrijkste elementen zijn: 

- Verrassingsbezoeken waar we op een dag buiten de lessen om komen kijken 

hoe voor de tuin gezorgd wordt; 

- Toetsen van zowel de praktische als theoretische kennis van de kinderen. De 

kinderen dienen hiervoor thuis gewassen te verzorgen in een zelf gemaakte 

plantenbak. Zo hebben we een middel om te toetsen of de kinderen ook thuis 

met het programma bezig zijn; 

- De (zelfgemaakte) gieterwedstrijden en de eindpresentatie: de klassen laten 

aan de rest van de school zien wat ze in de afgelopen tijd hebben geleerd van 

het programma; 

- Beoordeling van de scholen door de sponsoren op basis van een serie van zes 

foto’s van elke school; 

- De initiatieven die elke school genomen heeft om het programma te doen 

slagen. 

- De oogst (opbrengst). 

- En tenslotte onze eigen bevindingen van het eerste half jaar dat we actief zijn 

geweest op deze scholen. 

Van de zeven elementen hebben de eerste drie dubbel gewogen in de beoordeling. 
Deze beoordeling maakt het mogelijk om op een eerlijke en transparante wijze de 
school te kiezen die zich het beste heeft ingezet voor het programma. Het is 
tegelijkertijd een goede manier om de scholen te wijzen op bepaalde elementen die in 
de ogen van het team erg belangrijk zijn. Op deze manier wordt het project continue 
geëvalueerd en blijven we gericht bezig met de belangrijkste doelstelling van het 
project: 

Er zorg voor dragen dat de school in de toekomst zelfstandig het Natuur en 
Milieu Educatieprogramma met bijbehorende schooltuin voort kan zetten en de 
scholieren een instrument aanreiken om zelf thuis op een milieubewuste wijze 
gezonde verse groenten te kunnen kweken. 
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