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 Van de redactie 
Beste mensen, 

Het jaar nadert langzaam zijn einde. In 
Bolivia hebben we nog een paar 
weken les voor de zomervakantie en 
de eindpresentaties op de scholen zijn 
deze maand alvast gehouden. 

Stichting NME Mundial is daarnaast 
ook druk bezig met de plannen voor 
2012. Op 12 november aanstaande 
worden de resultaten van het 
afgelopen jaar in Utrecht 
gepresenteerd. Bent U er ook bij?  

Natuur en Milieu Educatie presentaties op de deelnemende scholen 

Foto van de maand 

 
Vierkantemetertuin op de school 

Branko Petricevic 
Voor de tweede fase van ons vierkantemeter-
tuinenproject hebben we wederom nieuwe 
voorbeeldtuinen geïnstalleerd, om nog meer 
mensen te bereiken met dit interessante 
tuinierconcept. 

Natuur,  Mi l ieu  & Educat ie  WERELDWIJD  

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

Stichting NME Mundial 

Akkrumerraklaan 170 

3544 TV Utrecht 

Telefoon: 

+31(0)640211785 

Email: 

info@NMEmundial.org 

  

Als onderdeel van ons lesprogramma hebben we elk 
jaar de eindpresentaties. Hier presenteren alle 
deelnemende klassen aan ons en de overige klassen 
van de school wat ze geleerd hebben van ons natuur en 
milieu educatie programma, dat vooral gericht is op de 
schooltuin. 
 

Om niet in de knel te komen met de eindtoetsen in 
November hebben we de presentaties dit jaar iets 
vervroegd. De laatste paar lessen worden onder andere 
gebruikt voor de welverdiende en lekkere eigen 
gekweekte en zelf gemaakte salades. Onderstaande 
fotos geven een impressie van de  zeer geslaagde 
presentaties op alle vijf de scholen. 

   
Uitleg via maquettes (links).Ook de allerkleinste deelnemers aan 
ons programma op de Branko Petricevic school doen goed mee 
met de presentaties. 
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Uitleg over gewasrotatie met de verschillende groepen groenten op de 
San Nicolas School. 

 

  
Links: De onderdelen waaruit grond bestaat (mineraal materiaal, 
organisch materiaal, water en lucht)  
Rechts:  Levensechte vogelverschrikkers en groente uit de tuin op de 
Genoveva Rios school. 

 

  
Enthousiaste deelname op de Maria Riquelme en de Nataniel Aguirre 
school. 

 

Komt u ook op de NME Mundial bijeenkomst 
in Utrecht zaterdag 12 November?  

Klik hier voor het programma. 
Aanmeldingen a.u.b. via een emailtje naar Arjen! 
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