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 Van de redactie 
 

Beste mensen, 

De laatste weken is er zoveel 
gebeurd dat we in deze nieuwsFLITS 
via een aantal fotos een kleine 
impressie willen geven van de grote 
vorderingen de afgelopen tijd.  
De brief waarin Hilde en Grietje hun 
sponsors bedanken voor de 
activiteiten die ze hebben kunnen 
ontwikkelen op ons tehuizenproject 
eind vorig jaar staat onder deze 
link. 
 Vorderingen in de tuinen 

 
Hoog bezoek uit Nederland op de school 
Branko Petricevic. “BEDANKT NME 
MUNDIAL!”  
 

 
Een woordje van de penningmeester van 
stichting NME Mundial voor de kinderen 
van de school. 

 

Foto van de maand 

 
Sponsorloop St Jacobusschool, Valburg.  

Opbrengst 4.000 EURO! 
 

 
De eerste zelfgemaakte gieterwedstrijd 
van het jaar. Zoals altijd, met de 
mooiste creaties. 
 

 

 
Voorbeeldtuin op de school Obispo 
Anaya. De portier van de school zorgt 
goed voor de tuin en geeft zo het 
goede voorbeeld aan de deelnemende 
gezinnen van het vierkantemetertuin-
enproject. Dit is meteen goede 
reclame bij binnenkomst voor gezinnen 
die nog niet betrokken zijn bij het 
project.  
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Nieuwsfeiten 
 Ook dit jaar hebben de 

kinderen van de St 
Jacobusschool uit Valburg 
ons geweldig geholpen. 
Na een Boliviaproject op 
school, hebben ze een 
sponsorloop georgani-
seerd met een geweldige 
opbrengst. St Jacobus-
school, BEDANKT! 

 Elke heeft zich de laatste 
tijd flink ingezet voor de 
NME projecten op de 
basisscholen. Voor haar 
opleiding Diëtetiek aan 
de Haagse Hogeschool 
heeft ze haar afstudeer-
onderzoek bij NME 
Mundial gedaan. Bij deze 
willen we je bedanken 
voor je medewerking. We 
kijken uit naar je 
eindverslag! 

 In Mei was de penning-
meester van stichting 
NME Mundial op bezoek 
in Bolivia. Zoals op de 
fotos te zien is, is onze 
vertegenwoordiger zeer 
enthousiast onthaald. We 
halen hier veel energie uit 
om ons in te blijven 
zetten voor de kinderen 
in Bolivia. 

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