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 Van de redactie 
 

Beste mensen, 

De scholen hebben winter-
vakantie en daarna gaan we 
verder met nieuwe klassen. De 
eerste helft van het project was 
in ieder geval zeer geslaagd zoals 
op de fotos van de maand goed 
te zien is. Het vierkantemeter-
tuinenproject krijgt ook steeds 
meer vorm, lees hieronder meer 
daarover. 

Stadstuinbouw als waardevol alternatief voor het zelf verbouwen van je eigen groente 

Fotos van de maand 
 

   
De tuinen van Maria Riquelme (ochtendschool) en 
Genoveva Rios (middagschool) liggen naast elkaar. 

 
De beste zelfgemaakte gieters van de vijf scholen 
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Stadstuinbouw is een zeer waardevolle manier om 
geld te besparen en je eigen onbespoten groente te 
verbouwen. Voor veel mensen klinkt het helaas alleen 
interessant… Om daadwerkelijk de stap te zetten om 
een moestuintje bij huis aan te leggen is tijd, ruimte, 
water maar vooral wilskracht nodig.  
 
Deze wilskracht is het heikele punt voor de eerste stap 
richting een familiemoestuin. Er zijn  interessante 
technieken waarmee tijd, ruimte en zelfs water 
bespaart kan worden. Het tuinieren bij huis kan zo een 
activiteit worden die weinig investering vergt en verse 
onbespoten groente oplevert. 
 
In 2010 heeft het projectteam in Cochabamba een 
eerste proef gedaan met acht vierkantemetertuinen 
bij mensen thuis, gebaseerd op het “Square foot 
gardening” principe van de Amerikaanse ingenieur 
Bartolemew. Hierbij wordt een tuin ingericht van 
1,20m x1,20m verdeeld in 16 vakken van 30cmx30cm 
met een extra vruchtbare grondmix om intensief te 
kunnen tuinieren.   
 
Gladys Beltran was één van de deelnemers, die 
ondanks een sceptische echtgenoot dapper doorzette. 
En dat terwijl haar man maar vond dat ze in een wel 
erg klein tuintje aan het spelen was. 
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De resultaten waren zeer goed, zodanig zelfs dat haar 
(kritische) man overtuigd was en haar aanmoedigde om de tuin 
verder uit te breiden. Om naast familie ook anderen te laten 
zien hoe goed dit tuinensysteem werkt, werden buurtbewoners 
uitgenodigd om een (“zelf gekweekte”) salade te nuttigen en 
om natuurlijk de succesvolle tuin te bezichtigen.  

  
 Foto links: Gladys Beltran 

Dit jaar gaan we met de TakaTuka Foundation bij 80 gezinnen, 
met theorie- en praktijklessen, een tuin aan huis instaleren.  
We hopen middels intensieve samenwerking goede oogsten te 
generen om zo het “vierkantemetertuinenproject” verder te 
promoten. Voor nu bedanken we Gladys voor haar inzet en het 
vervullen van een echte voortrekkersrol. 
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