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 Van de redactie 
 

Beste mensen, 

We zijn blij dat de nieuwsFLITS 
zo goed ontvangen is. Korte 
berichten met regelmaat, ieder-
een blijft op de hoogte en het is 
makkelijk “even tussendoor te 
lezen” dat is de boodschap.  
Zo tegen het einde van het jaar 
is het tijd voor een terugblik op 
een uiterst  geslaagd NME 
project op kindertehuizen. 
Bedankt Eshofmarkt, Elst en 
Haëlla Stichting voor de 
geweldige ondersteuning! 
 

 

Fijne  dagen allemaal! Natuur en Milieu Educatie op kindertehuizen 

Het project op de kindertehuizen zit er 
bijna op. 13 Maanden hebben we met 
wisselend succes op acht tehuizen twee 
keer per week NME lessen gegeven over 
de stadsmoestuin en afvalrecycling. 
Daarnaast hebben we 3 tehuizen met 
een aantal workshops en adviezen extra 
kunnen ondersteunen.  

 
 

  
De verschillen tussen tehuizen waren 
groot. Op het onafhankelijk gerunde 
tehuis Casa de la Alegria wonen vooral 
tienermeiden, terwijl we op Winay (één 
van de tehuizen van Amanecer) hebben 
gewerkt met jochies van rond de 9 jaar. 
Op de Ciudadela SEDEGES hebben we 

 

 
Foto van de maand 

Vorderingen in de vierkantemetertuin. Met  30 cm 
diepte is de opbrengst veel groter als met 15 cm. 

zelfs  met de kleinsten kunnen werken 
dankzij de actieve peuterjuf. Overal 
hebben we kunnen proeven hoe lekker 
de oogst uit eigen tuin is en het tehuis 
Casa de la Alegria heeft zelfs een keer 
oogst kunnen verkopen om andere 
benodigde levensmiddelen aan te 
kunnen schaffen! 

 
De kinderen zijn op alle tehuizen 
enthousiast en de truc is dan ook 
vooral om er voor te zorgen dat het 
personeel zelf ook aan de slag wil. Dit 
is niet altijd eenvoudig want veel 
tehuizen hebben onderbezetting en de 
tuin komt niet zelden op de laatste 
plaats. Desalniettemin laten we overal 
een degelijke infrastructuur, een aan-
tal naslagwerken en zaden achter zo-
dat de tuin in de toekomst  éénvoudig 
zelf onderhouden kan blijven worden. 

 

Natuur,  Mi l ieu  & Educat ie  WERELDWIJD  

Nieuwsfeiten 
 15 December gaan Corrie, 

Henk en Wouter ons ver-
tegenwoordigen op het 
Citadel college in Lent. 
Samen met twee andere 
stichtingen gaan we de 
strijd aan om een inza- 
melingsactie van/door  de  
school te winnen voor 
ons nieuwe scholen-
project. Het Pachamama 
project is een initiatief 
van COS Gelderland. 

 Het  proefproject vier-
kantemetertuinen heeft 
interessante en positieve 
resultaten opgeleverd  
waar we volgend jaar veel 
mee kunnen. In 2011 gaat  
het eerste vierkanteme-
tertuinenproject van 
start. NME gaat 100 ge-
zinnen helpen bij het 
opzetten en beheren van 
hun eigen tuin. 

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

OPROEP: Uw steun is belangrijk 
voor ons. In de vorm van draag-
vlak, financiele steun, tips voor 
fondsenwerving, vrijwilligers-
activiteiten in Bolivia en  ook in 
Nederland. Op uw manier 
draagt u allen bij aan onze 
projecten. 

  

HARTELIJK DANK HIERVOOR! 
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