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 Van de redactie 
 

Beste mensen, 

De projecten van Stichting NME 
Mundial op de basisscholen in 
Cochabamba en het vierkante-
metertuinproject bij de gezinnen 
thuis verlopen prima, maar ons 
projectteam Huertos Educativos in 
Cochabamba doet nog meer goed 
werk! Lees hieronder over de 
ervaringen in Tarata en Toco. 
 

Activiteiten buiten de stad Cochabamba 

Het projectteam Huertos Educativos 
ondersteunt Global Humanitaria Bolivia 
(GHB) op het platteland rond Cochabamba 
in de gemeentes Toco en Tarata met hun 
project op twee scholen met eetzaal.  
 

Op de scholen in de gemeenschap Ana 
Rancho (Toco) en Méndez Mamata 
(Tarata) is sinds een aantal jaar een 
eetzaal waar de kinderen na de lessen 
eerst lunchen voordat ze naar huis gaan. 
Om meer verse groente aan het menu toe 
te voegen, is GHB dit jaar begonnen met 
het opzetten van schooltuinen met de 
ondersteuning van Huertos Educativos.  

 
Onkruid wieden in de kas van Mendez Mamata 
 

De ouders en de kinderen zullen in de 
toekomst zelf zorg gaan dragen voor de 
productie in de tuin en de groentekassen. 
De kinderen eten wat ze zelf hebben 
gezaaid: groentes die een belangrijke 

(gezonde) aanvulling zijn op het dagelijks 
dieet. De eetzalen bij de school moeten 
uiteindelijk min of meer zelfvoorzienend 
worden, waarbij een eventueel  groente-
overschot verkocht kan worden. 

  
Plaatsen van insectenvallen gemaakt van geel 
plastic met gebruikte olie, met direct resultaat 
 

Huertos Educativos is gevraagd om in 
samenspraak met beide lerarenteams 
een lesboek voor de schooltuin te 
ontwikkelen. Vooral de wijze waarop 
reguliere vakken zoals taal en rekenen 
gecombineerd kunnen worden met de 
activiteiten in de schooltuin is voor ons 
team een interessante nieuwe 
invalshoek. Op deze manier kan onder 
schooltijd extra ruimte gecreëerd 
worden om aandacht aan de tuin te 
besteden, zonder lestijd te verliezen. 
 

Door de kinderen op deze manier op een 
leuke en educatieve manier om te laten 
gaan met de tuinen, hopen we dat ze 
ook thuis gaan tuinieren en zo meer 
gezonde voeding binnen krijgen.   
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Nieuwsfeiten 
 Voorlopig gaat de Branko 

Petricevic school aan de 
leiding in de schooltuin-
competitie, op de voet 
gevolgd door San Nicolas. 

 De ergste kou is weer 
voorbij in Cochabamba, 
de ochtenden zijn nog 
wat frisjes maar het 
goede weer om te 
tuinieren komt er aan.  
 

 
Bezoek van een vertegenwoordiger 
van Swisscontact, één van de van de 
medefinanciers van het project 

 De eerste fase van het 
vierkantemetertuinen- 
project met 42 gezinnen 
wordt eind augustus 
afgerond. De meeste 
gezinnen hebben kunnen 
genieten van een eerste 
oogst en zijn enthousiast 
over de toekomst-
mogelijkheden van de 
tuin. Voor de nieuwe fase 
hebben we ook al de 
nodige inschrijvingen 
ontvangen. 
 

We’re on the Web! 
www.NMEmundial.org 
www.NMEmundial.hyves.nl 
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Plaatje van de maand 

 

De droom van www.YouBeDo.com: Wij dromen 
van een eerlijke en rechtvaardige wereld. Dit 
willen we bereiken door te zorgen voor een 
nieuwe geldstroom, die ontstaat doordat 
YouBeDo.com 10% van elk aankoop-bedrag 
doneert aan het goede doel dat jij als consument 
zelf kiest. Stichting NME Mundial is één van deze 
goede doelen.  
Steunt u ons met de aanschaf van een boek of de 

YouBeDo boekenbon? 
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