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 Van de redactie 
 

Beste mensen, 

De eerste fase van het vierkante-
metertuinenproject is afgerond en 
we zijn vol enthousiasme aan het 
tweede deel begonnen met een 
nog groter aantal deelnemers. Op 
de scholen zijn de tuinen weer 
ingezaaid en ook op de scholen uit 
voorgaande jaren bieden we extra 
ondersteuning aan. 
 

Vierkantemetertuinen  
Half september hebben we de laatste 
bijeenkomsten met de eerste groep van 
40 deelnemers van het vierkantemeter-
tuinenproject gehad. Het was positief om 
te horen dat over het algemeen de tuin 
niet alleen door de deelnemer verzorgd 
werd, maar dat meer gezinsleden 
bijdragen aan het onderhoud ervan. De 
mogelijkheden van een klein tuintje rond 
het huis zijn enthousiast ontvangen. Sla, 
radijs, sperziebonen, bieten, peterselie en 
enkele andere kruidensoorten zijn de 
meest geoogste gewassen. Het gebruik 
van zaailingbakken om vooraf te kweken 
wordt als een interessante methode 
gezien om tijd te winnen. Daarnaast zijn 
verscheidene mensen zeer enthousiast 
over het beheren van de composthoop om 
het groene afval een nuttige bestemming 
te geven. Het meest gevoelige punt in het 
onderhoud van de tuinen bleek de 
noodzakelijke routine te zijn om de tuin in 
goede staat te houden en soms was een 
tijdelijk gebrek aan water een factor die 
een optimale verzorging van de tuin een 
beetje in de weg stond. 
 

Zoals op de foto te zien is, is de laatste 
bijeenkomst afgesloten met de uitreiking 
van een deelnamecertificaat en een klein 

stuk handgereedschap dat ideaal is voor 
het beheer van de vierkantemetertuin.  

 
Dankzij de TakaTuka foundation kunnen 
we voor de tweede fase van het project 
met nieuwe gezinnen aan de slag. Zo 
kunnen nog meer mensen kennis maken 
met het zelf verbouwen van gezonde 
groente dicht bij huis zonder hierbij 
gebruik te maken van pesticiden of 
chemische bemesters.  
 
Aan de start van het regenseizoen rond 
november zullen we bovendien de 
eerste groep deelnemers nog een keer 
bezoeken zodat ook zij maximaal 
voordeel kunnen halen uit de beste tijd 
van het jaar om te tuinieren. Op deze 
manier kan de gezonde productie uit 
eigen tuin in een deel van de 
groentebehoefte van het gezin voorzien. 
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Nieuwsfeiten 
 De afgelopen weken 

hebben mede dankzij de 
steun van stichting 
Panfluit weer een flink 
aantal scholen uit 
voorgaande jaargangen 
groentezaden ontvangen 
om hun schooltuin in 
stand te blijven houden. 

  
Onze vrijwilligers Anne en 
Nico hebben ons vergezeld 
naar 6 scholen. We 
hebben daar éénmalig een 
(opfris) theorie- en prak-
tijkworkshop gegeven aan 
in totaal 11 klassen en 445 
kinderen.  

 

Oproep 
Sinds enige tijd is de functie 
Secretaris binnen het 
bestuur van NME Mundial 
vacant. Heb je affiniteit met 
onze projecten én lijkt het je 
leuk bestuurlijke ervaring op 
te doen, check dan de 
website voor een volledige 
omschrijving! 

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

 
Bedankt Anne en Nico voor jullie hulp aan 

stichting NME Mundial in Bolivia. De zelfgemaakte 
composteerbakken voor de scholen zullen goed 
gebruikt gaan worden de komende maanden. 
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