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Vrijwilligers:
Jochem Pak is al weer een
paar weken in Bolivia. Via
zijn blog houdt hij alle
geïnteresseerden op de
hoogte van zijn werkzaamheden.
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Foto van de maand

Van de redactie
Beste mensen,
De vier nieuwe scholen zijn allemaal van
start gegaan. Het was nog een hele klus om
de stukken grond die als tuin moeten dienen
vrij te maken van onkruid en vooral gras.
Wanneer de scholen het omheinen van de
tuinen afronden kunnen we beginnen met
inzaaien.
Voor de nieuwe square foot gardens hebben
we een groep van ongeveer 40 nieuwe
deelnemers en daarnaast werken we op een
andere manier samen met een flink aantal
deelnemers uit het vorige project om zo
continuïteit te geven en de voedselzekerheid
binnen de gezinnen te verhogen.

Ons projectteam is voor iedereen goed
herkenbaar dit jaar: we hebben werkhesjes
laten maken met onze naam erop. Mét een
groene tulp, als knipoog naar Nederland.
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Natuur en Milieu Onderwijs op basis van de schooltuin op nieuwe scholen
De start op nieuwe scholen is dit jaar enigszins vertraagd
want de schooldirecteuren moesten een examen doen. In
Bolivia gebeurt dit elke drie jaar en daarna worden de
directeuren op grond van de resultaten en een aantal
andere criteria verdeeld over de scholen. Het is begrijpelijk
dat dit voor onrust zorgt. We hebben hierdoor begin maart
twee weken met geen enkele directeur kunnen spreken om
ons voorstel voor te leggen, aangezien ze allemaal op
SEDUCA (het departementale overheidsorgaan op het
gebied van onderwijs) zaten.

De mensen in deze wijken kunnen op veel gebieden extra
steun gebruiken en we zijn er zeker van dat de lessen
binnen ons programma hieraan een waardevolle bijdrage
kunnen leveren. Bovendien zal de uiteindelijke
prijsuitreiking aan het einde van het schooljaar een nuttige
bijdrage vormen voor de schoolbibliotheek en het
sportmateriaal van de deelnemende scholen.

Dit zijn twee scholen die in ons aandachtsgebied de Zona
Sud liggen. Zoals op de foto's te zien is liggen beide scholen
in arme wijken. Marina Nuñez del Prado ligt zelfs op een
hoogte van 2760 meter boven zeeniveau. De schooltuin ligt
daar op flinke helling, wat het voor kinderen extra lastig
maakt. Maar het enthousiasme is er niet minder om!

Daarnaast bieden we de 5 scholen uit het vorige
programma nog een serie van 4 theorie- en praktijkworkshops aan en zijn hebben we zaden uitgereikt aan 12
scholen uit voorgaande jaargangen. Ook deze scholen
kunnen ondersteuning krijgen in de zin van één of twee
workshops waarbij we samen met de kinderen de tuin
inzaaien.

De andere twee scholen hebben we uiteindelijk half maart
kunnen regelen. ‘s Ochtends werken we op de Guillermo
Urquidi school en ‘s middags op de Republica de Mejico.
Op de scholen Marina Nuñez del Prado en Vikinga Bolivia Hiermee hebben we wederom twee scholen die op
waren we gelukkig begin maart voor de start van deze hetzelfde schoolterrein liggen. Hopelijk leidt dit tot extra
onderhandelingen al begonnen.
motivatie voor de kinderen.
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