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Beste mensen, 

Ondanks de stakingen en 
protesten zijn we met veel 
enthousiasme van start gegaan 
op de nieuwe scholen. De 
kinderen hebben er in ieder 
geval zin in, zoals ook goed te 
zien is op de foto van de maand.  
 
 

Natuur en Milieu Educatie op de basisscholen 

We zijn dan nu echt begonnen, de vijf 
nieuwe scholen zijn akkoord met de 
samenwerkingsovereenkomst en in de 
eerste helft van het schooljaar zullen we 
met 14 klassen werken met in totaal 470 
kinderen tussen de 7 en 11 jaar. 
 

Aangezien de regen dit jaar langer 
aanhoudt dan normaal zal het in alle 
tuinen nog relatief eenvoudig zijn om de 
grond te keren en de groentebedden 
aan te leggen.  
 

 
 

Op een aantal scholen zullen de ouders 
echter eerst nog bij moeten springen bij 
het schoonmaken van het terrein en het 
plaatsen van een geschikte omheining 
om de tuin te beschermen. 
 

Naast de nieuwe scholen hebben we 
ook een twintigtal tehuizen en scholen 

Foto van de maand 

 
Een goed begin is het halve werk  

(Genoveva Rios school, foto Elke Mulder). 

uit voorgaande projecten onze hulp 
aangeboden.  Voor deze instellingen 
hebben we zaden ter beschikking en 
een aantal dagdelen om een handje te  
helpen in deze tuinen.  
 

De instellingen kunnen een beroep op 
ons doen met een concrete vraag of 
verzoek. We kunnen bijvoorbeeld 
éénmalig een workshop geven aan 
leerlingen, leraren of zelfs ouders of 
komen helpen inzaaien op het moment 
dat de grond zaaiklaar gemaakt is.  
 

Specifieke ondersteuning om deze 
instellingen net dat steuntje in de rug 
te kunnen geven om door te gaan met 
het onderhoud van hun tuin.  

 
Verwaarloosde tuin op de Arco Iris de la Paz 

school die nog flinke schatten herbergd. 

Natuur,  Mi l ieu  & Educat ie  WERELDWIJD  

Nieuwsfeiten 
 Vanaf maart krijgen we 

drie maanden versterking 
van Sietske de Jong. Ze 
komt als vrijwilliger het 
scholenproject steunen. 

 De eerste weken in de 
schooltuinen waren 
uiteindelijk behoorlijk 
rommelig door een groot 
aantal dagen met 
transportstakingen en 
protesten tegen geplande 
prijsverhogingen van het 
openbaar vervoer. Helaas 
ligt in Cochabamba dan 
vaak gelijk het hele 
publieke leven plat en 
waren de scholen zelfs 
een aantal dagen dicht.  

We’re on the Web! 
www.NMEmundial.org 
www.NMEmundial.hyves.nl 
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Oproep 
Sinds kort is de functie 
Secretaris binnen het 
bestuur van Stichting NME 
Mundial vacant. Lijkt het je 
leuk bestuurlijke ervaring op 
te doen én heb je affiniteit 
met onze Natuur en Milieu 
Educatie projecten, check 
dan de website  voor een 
volledige omschrijving!  
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