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Beste mensen, 

In januari zijn we in Bolivia met 
twee nieuwe projecten gestart; 
Natuur en Milieu Educatie op de 
basisschool en vierkantemeter-
tuinen bij gezinnen thuis.  
Aangezien de zomervakantie nog 
doorliep tot begin februari, zijn 
we begonnen met de planning 
en het lesmateriaal. Wij hebben 
er het volste vertrouwen in dat 
we ook dit jaar weer een 
completer programma kunnen 
aanbieden dan vorig jaar. 

Natuur en Milieu Educatie op de basisscholen 

Één dezer dagen gaat het echte werk op 
de scholen weer beginnen. We gaan op 
vijf nieuwe scholen met in totaal 14 
klassen aan de slag met  kinderen in de 
leeftijdscategorie van 7 tot 11 jaar. 
 
Om het programma nog meer inhoud te 
geven hebben we januari gebruikt om 
ons schooltuinwerkboek verder te 
verbeteren. Het nieuwe werkboek 
bestaat uit een versie voor de 
allerkleinsten en een versie voor de 
oudere kinderen. Daarnaast is het 
voorzien van plaatjes die één van onze 
ingenieurs zelf getekend heeft. De 
indeling van het werkboek bevat nu in 
elk hoofdstuk de volgende elementen: 
- beknopte theorie, 
- experimenten, 
- doe opdrachten, 
- evaluatievragen, 
- en tips voor het  

installeren van een tuintje thuis. 
Vooral dit laatste is een verbetering ten 
opzichte van voorgaande jaren. We 
kunnen nu de kinderen nog beter 
stimuleren en motiveren  om thuis ook 
een tuintje in te richten.  

Foto van de maand 

 
Het regenseizoen heeft op de tuin van het tehuis  

“Casa de la Alegria”zeker zijn vruchten afgeworpen. 

Kweekbak rode bieten 
We zijn nu al vast bezig met de 
voorbereidingen voor het nieuwe 
schooljaar. In zaailingbakken zijn 
bietjes gepland. De stekjes kunnen 
straks worden verpoot naar de tuinen 
van de scholen. Op deze manier 
winnen we een aantal weken omdat 
we niet eerst hoeven te zaaien en te 
wachten totdat er wat boven de grond 
uitkomt.   

 
Om dezelfde reden hebben de 
ingenieurs thuis al vast een paar cherry 
tomatenplanten voorgezaaid. 
 
Wij zijn er klaar voor om in de eerste 
helft van februari de nieuwe leraren en 
klassen te overtuigen van ons unieke 
NME programma. 
 

Natuur,  Mi l ieu  & Educat ie  WERELDWIJD  

Nieuwsfeiten 
 In het kader van het 

Pachamamaproject van 
COS Gelderland en MEC 
Nijmegen heeft het 
Citadelcollege in Lent 
begin februari een 
inzamelingsactie 
gehouden voor ons 
scholenproject. De school 
heeft hiermee een bedrag 
van 344,22 euro 
opgehaald. Leerlingen 
van het citadelcollege en 
overige betrokkenen 
hartelijk dank voor jullie 
hulp en enthousiasme!  

 Elke Mulder is sinds begin 
januari in Cochabamba 
bezig met haar afstudeer-
onderzoek op het gebied 
van dietiek en voeding. In 
een volgende nieuwsbrief 
meer nieuws hierover. 

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

MEDEDELING: Met dank aan 
Frederik Wiers is onze website 
in een nieuw jasje gestoken. Op 
www.NMEmundial.org kunt u 
zeer binnenkort de 
nieuwsbrieven en overige 
persberichten nu ook makkelijk 
teruglezen. 
  

HARTELIJK DANK HIERVOOR! 
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