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 Van de redactie 
 

Beste mensen, 

Stichting NME Mundial heeft 
besloten om de nieuwsbrief iets 
lichter verteerbaar te maken om 
met meer regelmaat iets van ons 
te kunnen laten horen. Vanaf nu  
maandelijks een nieuwsFLITS. Zo 
blijft u nog beter geinformeerd 
over de  werkzaamheden van 
NME Mundial in Bolivia en 
Nederland. 

Vorderingen in de Vierkantenmetertuinen 

Het proefproject met de vierkanten-
meterbakken van 15cm en 30cm diepte 
op de universiteit begint de eerste 
resultaten op te leveren. 

 
 

   
5,5 week na het planten van de 
slaplantjes hebben we de sla uit beide 
bakken geoogst en vergeleken. Zoals in 
de onderstaande tabel te zien is zijn de 
verschillende aanzienlijk. 
 

Bak Totaal 
gewicht 

Gem. 
lengte 

Gem. 
diameter 

15cm 140 gram 18 cm 15,38 cm 

30cm 560 gram 24,75 cm 23,5 cm 
 

 

Naast het onderzoek in de proefop-
stelling zijn we aan het werk bij 8 die 
gezinnen thuis, waar moeders samen 

Foto van de maand 

Op bezoek bij radio San Rafael voor het 
programma onda verde (groene golf) 

met hun (veelal jonge) kinderen de 
kleine intensieve tuinen maken en 
onderhouden. 

 
De moeders kiezen zelf wat ze willen 
verbouwen en in de vier theorie en 
praktijk workshops behandelen we alle 
belangrijke onderwerpen, inclusief 
compostering.  

  
Alle vierkantemeterbakken verschillen 
van elkaar,  maar we gaan er vanuit dat 
mits er voldoende water voorhanden is 
alle bakken een goed resultaat op 
zullen leveren.  
  
 
 

 

Natuur,  M i l ieu  & E ducat ie  WE RE LDWIJ D  

Nieuwsfeiten 
 Het tehuizenproject gaat 

de laatste maand in, we 
zijn druk bezig met het 
afronden van de ideale  
tuininrichting en we zijn 
ons aan het voorbereiden 
op het regenseizoen, om 
daarin zoveel mogelijk te  
kunnen gaan oogsten. 

 Grietje en Hilde, onze 
nieuwe vrijwilligers  via 
jongerenmissie, staan te 
popelen om na 2 weken 
spaanse les aan de slag 
gaan met  de projecten. 
Wij zijn benieuwd naar 
hun ervaringen, succes! 

 De financiering voor het 
nieuwe NME project op 
basisscholen begint lang-
zaam binnen te 
druppelen en we zijn er 
zeker van  dat we begin 
2011 onze schouders 
onder dit nieuwe project 
kunnen gaan zetten! 

We’re on the Web! 
www.NMEmundial.org 
www.NMEmundial.hyves.nl 

OPROEP Pachamama project: 
Wie wil met onze vrijwilliger het 
Citadel college in Lent (Nijmegen) 
bezoeken op 15 dec? Om daar 
van 8.30-15.30 de derdejaars 
leerlingen te overtuigen om uit 
verschillende initiatieven ons 
scholenproject te kiezen voor 
een inzamelingsactie. 
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