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Nieuw sbr ief ,  ok tober  2010  

Jaargang  3,  nu mmer 2  

Nieuwsbrief Stichting NME Mundial  

Beste mensen, 

Terwijl in Nederland iedereen weer druk bezig is met 
werk en school, en wellicht menigeen  nog lekker 
nadroomt van afgelopen vakantie, heeft de tijd niet 
stilgestaan in Bolivia! Zo is bekend welke school er dit 
jaar met de prijzen van door is en kun je lezen hoezeer 
een moestuin een meerwaarde levert op school. 
Ondertussen zitten we weer vol energie en ideeën voor 
dit nieuwe schooljaar!  
 
Veel leesplezier! 
 

 

 Van de redactie 

“Vierkantemeterbakken”: een hulpmiddel in de bestrijding van armoede 
in Cochabamba? 

 
Steeds meer bevolking trekt richting 
steden. Banen liggen er niet voor het 
oprapen, plekjes in steden worden in 
snel tempo opgevuld met huisjes en  
kleine tuintjes… tja en die onderhouden 
kost geld, iets dat velen niet hebben. En 
hebben ze voldoende ruimte, dan komt 
het vaak voor dat water de limiterende 
factor is. En toch, met een eigen tuintje 
kan je kosten besparen doordat je er je 
eigen gewassen kan verbouwen, een 
gezonde aanvulling op het dieet. 

 
Een manier om toch groente te kunnen 
verbouwen in stedelijk gebied, met 
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 weinig water, is volgens het square 
foot gardening principe, vrij vertaald 
tuinieren in een vierkantemeterbak. 
Het concept komt uit de VS waar het is 
bedacht door een gepensioneerde 
ingenieur. De bak, in feite een 
miniatuur tuintje, bestaat uit een doos 
of krat van 1,2 * 1,2 * 0,3m die in 16 
vierkanten verdeeld wordt. Het idee is 
om in elk vierkant een andere groente 
te verbouwen.  
 
Natuurlijk kan je hier niet zo heel veel 
in verbouwen al hangt dat ook af van 
welk gewas je verbouwt. Om een idee 
te geven, je kan in één vierkant één 
tomatenplant planten of 16 radijsjes.  
 
De vierkante meter bak lijkt een ideaal 
middel te zijn voor een doorsnee 
familie in Cochabamba. Zeker in de 
“zona Sur”  waar water een 
beperkende factor kan zijn voor het 
verbouwen van groentes. 
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Nieuwsflits 
 Vanaf oktober zullen Hilde 

& Grietje de projecten 
voor 3 maanden als 
vrijwilligsters komen 
ondersteunen! Wij zijn 
benieuwd naar hun 
ervaringen. Deze zijn te 
volgen op: 
http://www.wijzijninbolivi
a.waarbenjij.nu/  

 Groot nieuws van de 
belastingdienst! In 
Augustus 2010 heeft de 
belastingdienst NME 
Mundial de ANBI status 
gegeven. Vanaf nu is het 
ook mogelijk om met 
belastingvoordeel te 
schenken! 

 

http://www.wijzijninbolivia.waarbenjij.nu/
http://www.wijzijninbolivia.waarbenjij.nu/


 

Zo’n “mini” tuintje heeft namelijk enkele grote voordelen: 
- je bespaart tijd: je hoeft maar een klein oppervlak klaar te maken voor 

gebruik, en je produceert niet meer dan je zelf nodig hebt. Bij grote 
oppervlakten schuilt het risico dat je vaak teveel produceert; 

- je bespaart water: de hoge dichtheid van de gewassen op het kleine 
oppervlak houdt in dat je een relatief klein oppervlak hoeft water te geven. 
Door gebruik te maken van een speciale mix van aarde en organisch 
materiaal, blijft de bodem bovendien enkele dagen vochtig.; 

- je hoeft bijna geen onkruid te wieden: doordat het oppervlak zo efficiënt 
mogelijk wordt gebruikt is er weinig ruimte over voor onkruid en verder is 
het minder gevoelig voor ziekten doordat er verschillende groenten 
aanwezig zijn.  

- Het is een “continue” systeem: telkens als je wat hebt geoogst, kan je weer 
wat anders voor in de plaats planten. Zo ben je eigenlijk de hele tijd 
voorzien van verschillende groenten.  

 
Dankzij een aantal sponsoren heeft het projectteam “ Huertos Educativos 
Cochabamba” een jaar geleden een pilot gestart om het concept (de vierkante 
meter bak) uit te proberen en te verbeteren op twee scholen. Een heel belangrijk 
onderdeel vormt het vaststellen van de juiste potgrond. Deze moet uit een goede 
mix van voedingsstoffen en organisch materiaal bestaan. 
 
 
 

Stichting NME Mundial Vierkantemeterbakken 

Sponsors  van de maand: 

IMPULSIS 
Wij zijn zeer verheugd dat 
IMPULSIS 
(http://www.impulsis.nl)  heeft 
toegezegd om het nieuwe NME-
project op basisscholen  (start 
2011) te steunen. IMPULSIS heeft 
toegezegd maximaal 50%! van het 
nieuwe projectvoorstel te willen 
financieren, mits NME Mundial 
voor 1 November 2010 de overige 
50% elders kan vinden. In deze 
nieuwsbrief vindt u dan ook een 
oproep om het nieuwe project  
van Stichting NME Mundial 
financieel te ondersteunen. 
Wellicht dat op uw werk een potje 
is om projecten te ondersteunen, 
wij houden ons aanbevolen! In 
beide gevallen zal het 
gesponsorde bedrag verdubbeld 
worden door IMPULSIS. Wij 
hebben er alle vertrouwen in dat 
we voor 1 November het 
benodigde bedrag bij elkaar 
kunnen krijgen! 

 

Foto van de maand 

 
Op het tehuis Ciudadela SEDEGES 
werken we op verzoek van de 
kleuterleidsters ook met de 
allerkleinsten. Speciaal voor de 
twee kleuter -groepen hebben we 
2 vierkantemeterbakken 
geïnstalleerd op de speelplaats 
van het kinderdagverblijf die, zoals 
op de foto te zien is, goed beheert 
worden. 
 

En hoe nu verder? 
Deze (Boliviaanse) lente wordt gestart met een nieuw pilotproject, samen met 
de San Simon universiteit in Cochabamba. Insteek is om 16 verschillende 
gewassen met elkaar te vergelijken in twee bakken met verschillende dieptes 
(15 en 30 cm) om te kijken of een minder diepe bodem ook de gewenste 
resultaten oplevert. Daarnaast is het projectteam begonnen om via 
theoretische en praktische lessen acht gezinnen thuis te helpen bij het 
inrichten van een vierkantemeterbak. 
 
Wat nu alvast zeker is, is dat compost een belangrijk onderdeel vormt voor de 
vierkantemeterbakken. Om de bakken over langere tijd vruchtbaar te houden, 
hoeft alleen een beetje compost te worden toegevoegd na elke oogst.  
 
Omdat het vierkantemeterbakkenprincipe veel voordelen biedt, zijn wij ervan 
overtuigd dat,met een beetje begeleiding in het begin hoe je ze moet 
gebruiken en onderhouden, ze zeker een bijdrage kunnen leveren in de 
bestrijding van armoede én het verbeteren van de gezondheid.  
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Stichting NME Mundial Afsluiting 2009/2010 
 

Eind juni hebben we officieel het NME project op basisscholen in Cochabamba afgesloten. Tijd om terug 
te blikken op een zeer succesvol project.  
 

Korte termijndoelstellingen 
Het project heeft de opgestelde korte termijndoelstellingen ruimschoots gehaald, want in een jaar tijd 
heeft het projectteam “Huertos Educativos Cochabamba” (educatieve tuinen Cochabamba): 

- op vijf nieuwe scholen met in totaal 1100 leerlingen gewerkt; 
- met 1047 kinderen gewerkt op een negental scholen uit voorgaande jaargangen; 
- de eerste helft van 2010 wekelijkse lessen in twee klassen van de Atiy school verzorgd; 
- vier scholen uit voorgaande projecten hebben deelgenomen aan een onderlinge competitie waarbij 

tuingereedschap gewonnen kon worden; 
- binnen deze competitie hebben we twee workshops verzorgd voor in totaal acht klassen. De leerlingen 

hebben  bijna geheel zelfstandig met de leraar de schooltuin ingericht en verzorgd; 
- begin 2010 hebben we een workshop gehouden over stadstuinbouw en de schooltuin voor 100 leraren van 

de vijf nieuwe scholen; 
- in juli zijn de prijzen uitgereikt voor de schooltuincompetities, en zijn groentezaden en een 

schooltuinhandleiding aan acht scholen, van voorgaande projecten, gegeven; 
- afgelopen augustus zijn twee workshops gehouden om de nieuwe scholen te helpen zelfstandig het 

programma voort te zetten; 
- deze september zijn een vijftal workshops georganiseerd voor ouders van kinderen die getuinierd hebben. 

 
Daarnaast heeft het projectteam in de zomervakantie 2009 een eigen werkboek  ontwikkeld. Hierin worden de 
belangrijkste thema’s voor het beheren van een moestuin uitgelegd. In plaats van veel tijdverlies doordat de 
kinderen tijdens de les alles moesten overschrijven, kon de lesstof sneller worden behandeld en bleef meer tijd 
over voor experimenten.  

 

Succesvolle afsluiting Natuur en Milieu Educatie project 2009-10 
 

And the winner is… 
De school Obispo Anaya heeft uiteindelijk de scholencompetitie gewonnen. Over de gehele breedte genomen was 
Obispo Anaya het meest constant. De verrassingsbezoeken hebben aangetoond dat de schooltuin ook op de 
overige dagen goed verzorgd is bovendien hebben de kinderen hun examens goed gemaakt. De oogst was de 
allerbeste, evenals hun eindpresentatie waarin de deelnemende klassen aan de rest van de school hebben laten 
zien wat ze geleerd hebben van het NME-lesprogramma. 

 

     
Foto 1 t/m 3, productie in de tuin, schoolpresentatie en ontvangst prijzen competitie 
 

Alle scholen hebben ballen en boeken gewonnen, waarbij Obispo Anaya als winnaar vier basket- en voetballen  
heeft gekregen en 29 boeken die allemaal een raakvlak hebben met Natuur en Milieu Educatie.   
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Thuis ook tuinieren 
Tijdens het project heeft het projectteam een aantal kinderen thuis bezocht om 
hun tuintjes te bekijken. In elke klas zijn er een aantal enthousiaste kinderen die 
regelmatig om zaden gevraagd hebben. Daarnaast hebben we bewuste momenten 
gekozen om zaden cadeau te doen aan alle kinderen. Het meest geschikte moment 
was in november vlak voor de zomervakantie waarin iedereen (1047 kinderen) zes 
verschillende soorten zaden samen met extra uitleg over de inrichting van een 
moestuin thuis gekregen heeft. Op de nieuwe scholen hebben de kinderen zaden 
in zelfgemaakte plantenbakken gezaaid. De snijbiet en rodebiet uit deze 
plantenbakken hebben de kinderen daarna in hun eigen tuin kunnen planten. 
Hoewel we helaas geen exacte gegevens hebben, zijn we er van overtuigd dat er in 
elke klas wel een aantal kinderen waren die alleen of samen met hun ouders thuis 
een tuintje ingericht hebben.  
 

   
 

Een mooie anekdote over de beleving van de kinderen: Een ouder van één van de 
kinderen vertelde aan de ingenieur dat hun zoon ze zo ver had gekregen dat ze het 

zogenaamd “verplichte gereedschap”  kochten voor het tuinbouwprogramma. 
Vervolgens heeft zoonlief op een dag dat de ouders weg waren de halve tuin 
omgespit om zijn eigen moestuintje in te richten. De ouder vertelde deze anekdote 
lachend aan onze ingenieur met het vriendelijke verzoek erbij dat hun zoon in 
ieder geval wel goed moest leren hoe hij de tuin naar behoren kon onderhouden. 
 
Brede insteek 
Het Natuur Milieu Educatieproject op basisscholen had dit jaar een veel bredere 
insteek dan in voorgaande jaren. Het recyclen van materiaal om zelf gieters te 
maken en om zelf eigen plantenbakken te maken is nadrukkelijk opgenomen in het 
programma. Er is veel nadruk gelegd op compostering van tuinafval en 
bananenschillen van het ontbijt. Behalve dat het goed is voor de tuin, is het 
meteen een mooi voorbeeld van recyclen. 
 
Het belang van biodiversiteit hebben we ook extra kunnen benadrukken dankzij de 
samenwerking met de germoplasmabank van Pairumani. Op een drietal scholen 
hebben mensen van Pairumani een workshop over de germoplasmabank gegeven 
waarbij lesmateriaal cadeau gedaan is aan alle scholen. Deze les over de 
germoplasmabank hebben we geïntroduceerd met een ander nieuw thema dat erg 
goed in de smaak gevallen is. We hebben namelijk een les besteed aan het 
uitleggen hoe de kinderen hun eigen zaden kunnen winnen uit de groenten die ze 
zelf eten of van planten uit de tuin. Je kan deze planten laten doorschieten om 
uiteindelijk de zaden te oogsten. Een les die door de kinderen met bijzonder veel 
enthousiasme ontvangen is. 
 

NME Helpt 
 
Gedurende een aantal maanden 
heeft Lucas Massou, een franse 
vrijwilliger, geholpen op het 
tehuis Maria Christina. Via hem 
hebben we in de wijk Tirani, aan 
de rand van Cochabamba, een 
helpende hand kunnen toesteken.  

 
In totaal hebben we drie 
workshops gerealiseerd op het 
centrum waarbij  verschillende 
elementen van de stadsmoestuin 
zoals het beheren van de tuin, 
compostering en het maken en 
gebruiken van natuurlijke 
bestrijdingsmiddelen aan bod zijn 
gekomen. De workshops waren 
voor iedereen toegankelijk, ook 
voor mensen uit de wijk zelf.  
 
Lucas heeft samen met een groep 
franse vrijwilligers de 
steenachtige ruimte omgetoverd 
tot een aantal terrassen met 
omheining. De terrassen zijn 
bewerkt met een mix van grond, 
mest en plantaardig materiaal 
zodat daar groente kan worden 
verbouwd. 

 
Stichting NME Mundial heeft dit 
initiatief ondersteund door middel 
van een drietal workshops, zaden 
voor de moestuin en de 
gedeeltelijke donatie van 42m² 
schaduwnetten om te voorkomen 
dat de grond te snel uitdroogt. 

 

Stichting NME Mundial Afsluiting 2009/2010 Pagina 4 van 7 



 

Stichting NME Mundial Schooltuin Villa Israel 

Zelfstandig beheerde schooltuin op de school Villa Israel 
 

 
Leerlingen van de basisschool Villa Israel zorgen tegenwoordig zelfstandig 

samen met hun leraar voor de schooltuin. In 2006 werd met de ondersteuning 
van het programma “huertos educativos“ (educatieve tuinen) voor het eerst de 
schooltuin ingericht als onderdeel van het Natuur en Milieu Educatie (NME) 
programma waarbij in de wekelijkse theoretische en praktische lessen onder 
andere aandacht besteed werd aan de volgende milieuthemas; stadsmoestuin, 
maken van compost, recycling en het maken van biologische natuurlijke 
insecticiden en fungiciden. Lessen die er allemaal op gericht zijn om de kinderen 
te stimuleren dat ze zelf thuis een eigen moestuintje inrichten. 

In 2008 heeft het programma aanvullende ondersteuning gegeven met 
wekelijkse lessen in het NME-lesprogramma, in de tweede helft van 2009 heeft 
het team nogmaals de school ondersteund, dit maal met een beperkt aantal 
workshops en verschillende soorten groentezaden voor de school en de 
leerlingen van de betrokken klassen. In totaal hebben op deze manier tot en met 
2009 meer dan 300 kinderen van de school in Villa Israel les gehad in het 
biologische beheer van een stadsmoestuin. 

In het huidige schooljaar 2010 was het tijd voor de school om zelfstandig 
de tuin in stand te houden. De school heeft hiervoor van het projectteam 
lesmateriaal over het beheren van een familiemoestuin en verschillende soorten 
groentezaden ontvangen. Daarnaast is het projectteam een aantal keer langs 
geweest ter ondersteuning om hier en daar wat adviezen te geven. Dankzij de 
betrokken leraar en zijn klas, de overige leraren en personeelsleden van de 
school, de portier en de ouders beheert Villa Israel de school momenteel 
uitstekend. Dit jaar heeft de school snijbiet, sla, bieten, wortelen, ui en 
stampompoen geproduceerd. De oogst hebben de leerlingen verwerkt in een 
heerlijke groentesalade die ook met de overige leraren gedeeld is ter stimulans 
voor de gezamenlijke zorg voor de schooltuin. 

 
Dankzij de continuiteit die de betrokken klas aan de tuin gegeven heeft kunnen 
we zien dat het programma “Huertos Eductivos” goede resultaten geboekt heeft 
met het oog op de duurzaamheid van het programma. Een door de school zelf 
goed beheerde moestuin die tot voorbeeld kan dienen bij de overige scholieren 
en de ouders van de kinderen. 
 
 

Lic. Emilia Gutiérrez Ferrel 
(Directrice van de school) 
 

 
 

“Onze eigen 
schooltuin zelfstandig 
beheren was een positieve en  
vooral ook productieve 
ervaring. In het bijzonder 
voor de leraar en de klas die 
de leiding op zich genomen 
hebben en het lerarenteam 
dat ook betrokken is bij het 
onderhoud van de tuin. 
Hoewel de grond in de tuin 
arm is, is het mogelijk om 
met een beetje bemesting, 
constante irrigatie en veel 
goede zorg een flinke 
hoeveelheid  gezonde 
organische groente te 
produceren. We zijn ons 
bewust van de  uitzonderlijke 
waarde van onze schooltuin 
midden op het schoolplein en 
willen dit kleine stukje groen 
absoluut niet verliezen. 
Temeer omdat dit het enige 
stukje groen is binnen de 
schoolmuren. Een schooltuin 
op het schoolplein geeft veel 
leven aan de school”. 
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Stichting NME Mundial Schooltuin Villa Israel 

 
Het projectteam heeft in een evaluatiebezoek aan de school kort met de betrokken leraar en zijn klas, de portier en de 
directrice (zie kader) gesproken.  
 
Leraar Guilder Nogales Gómez (met zijn klas verantwoordelijk voor het beheer van de schooltuin)  
“Het is de eerste keer dat ik me bezig hou met dit soort activiteiten tijdens mijn lesuren.  Ik heb de uren in de 
schooltuin als een erg waardevolle activiteit ervaren waarbij ik en de kinderen erg veel geleerd hebben over het 
beheren van een moestuin. Ik had in het begin een slecht gevoel bij de tuin omdat het na het inzaaien allemaal niet zo 
goed op kwam. Het leek er op dat er iets niet ging zoals het hoorde en daarom heb ik het lesboek (Mijn Stadsmoestuin, 
werkboek van het programa Huertos Eductivos) er op nageslagen. Vervolgens heb ik met mijn klas opnieuw de tuin 
zaaiklaar gemaakt en opnieuw ingezaaid, dit keer met meer succes. Deze leerervaring heb ik samen met mijn leerlingen 
beleefd, leerlingen die het leuk vinden om met de tuin bezig te zijn en de tuin met veel zorg onderhouden. 
 
Anekdote van de leraar 
“Om de tuin nog verder te verbeteren hebben we op school een plantenactie gehouden. In deze actie hebben de 
kinderen sierplanten, bomen en medicinale planten meegenomen van huis uit die we in en om de tuin geplant hebben. 
Dankzij deze actie kunnen we nu ook regelmatig enkele kruiden zoals cedron, paico en kamille oogsten voor een 
lekkere kruidenthee tijdens de pauze”. 

 
 
De klas heb ik georganiseerd in groepjes om er voor te zorgen dat de belangrijkste activiteit in de tuin, de irrigatie, niet 
verwaarloosd werd. Één van de weinige negatieve ervaringen hebben we gehad met de bemesting van het organische 
materiaal onder de molle boom (een erg rijke bioligische bemester die het projectteam ook veel gebruikt naast de 
dierenmest die de kinderen meenemen). De molle grond bevatte namelijk zoveel onkruidzaden dat we slecht konden 
zien welke zaden nu de gewassen waren die we juist niet moesten wieden. 
 
Het moment van oogsten is ook altijd feest, de kinderen waren erg enthousiast over de eerste oogst, die we verwerkt 
hebben in een heerlijke groentesalade. Ik heb echt veel geleerd van het beheer van de schooltuin en gaandeweg kreeg 
ik er steeds meer zin in. Aangezien er nog steeds een aantal gewassen in de tuin staan ga ik met de kinderen kijken hoe 
we het zo kunnen plannen dat ook tijdens de wintervakantie de planten op tijd water krijgen. 
 

Het projectteam Huertos Educativos is er trots op om te zien dat scholen als Villa Israel inderdaad in staat zijn om 
zelfstandig het programma voort te zetten en ook na de wintervakantie gaf de leraar aan dat hij met zijn leerlingen de 
tuin in stand zou blijven houden. Gefeliciteerd Villa Israel met dit mooie resultaat! 
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Stichting NME Mundial Wist u dat… 
 

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  
Projecten op kindertehuizen en 
schooltuinen in 2011. 
 
Neem contact op met onze 
medewerker in Bolivia: 
arnold.brouwer@NMEmundial.org   
 
 
 
 

Wist u dat... 
 
.... we sinds ons eerste project in augustus 2006 met 18 scholen en meer dan 
4.000 kinderen hebben kunnen werken aan ons speciale Natuur en Milieu 
Educatie (NME) programma? 
.... NME Mundial met de vernieuwende onderwijsprojecten in Bolivia goed 
inspringt op de groeiende vraag naar NME onderwijs in Cochabamba 
.... de jaargetijden in Bolivia precies andersom zijn als in Nederland en we hier 
in Cochabamba dus langzaam naar de lente toe gaan 
....door de hoge ligging van Cochabamba (2400 meter boven zeeniveau) ook in 
de zomer de nachten frisjes zijn 
.....Het bladafval onder de molle boom (zie foto) gebruikt wordt als bemestings-
materiaal om de moestuin van een betere bodemstructuur te voorzien 
..... watergebrek het grootste probleem is voor de continuïteit van het beheer 
in de tuin, Cochabamba is een stad met een chronisch watertekort. Zelfs de 
huizen in het centrum ontvangen aan het einde van de droogtetijd slechts één 
op de drie dagen drinkwater. De meeste huizen hebben daarom eigen 
watertanken in de grond zitten waarmee ze een paar dagen vooruit kunnen. 
.... Stichting NME Mundial nog altijd op zoek is naar meer leden voor de 
website: www.NMEmundial.hyves.nl   

Mededeling van het bestuur 
 
Hier een berichtje van het bestuur van NME Mundial. Op de achtergrond zijn wij 
druk bezig zaken op orde te brengen zodat de kinderen in Bolivia kunnen  blijven 
profiteren van de projecten die door Arnold zijn opgezet, met veel hulp van het 
team van landbouwkundig ingenieurs en onderwijskundigen! 
 
Nu heeft sinds kort de bank toestemming gegeven machtigingen uit te geven en 
heeft de belastingdienst ons de ANBI status gegeven. Donaties aan een 
Algemeen Nut Beogende Instelling zijn aftrekbaar van de belasting. 
 
Twee redenen dus om makkelijker geld te doneren aan NME Mundial! 
 
Voor een periodieke machtiging hebben wij een formulier en uiteraard kunnen 
jullie ook een eenmalige donatie doen! Wil je het formulier ontvangen? Mail 
dan naar info@nmemundial.org  
 
Alvast super bedankt namens de kinderen van Cochabamba! 
 
Arjen Crince 
Voorzitter Stichting NME Mundial 
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