
  

Naast alle prachtige resultaten in Bolivia is NME Mundial 
ook druk bezig in Nederland om uitwisseling met Bolivia te 
bewerkstelligen. Hiervoor hebben wij contact met lagere 
scholen, middelbare scholen voor projecten en 
uitwisselingen en met Hoge Scholen en Universiteiten voor 
stages in Bolivia. 
 
Dus mocht er bij jullie, onze enthousiaste lezers nog een 
school in de buurt zijn die graag een uitwisseling wil met 
Bolivia dan kunnen ze mailen naar info@nmemundial.org. 
 
Één van deze activiteiten vond 5 april plaats in Gouda, het 
Worldschool event. Op deze dag zou voor de eerste keer 
ook een project van NME Mundial gepresenteerd worden. 
Van de 300 middelbare scholieren hadden Giorna en Nadia 
de opdracht van NME Mundial gekozen. 
  
De presentatie in Gouda die ik (Arjen) namens NME 
Mundial mocht bijwonen als “expert” was zeer 
indrukwekkend. Het geeft zeer veel inspiratie om zoveel 
jonge mensen bezig te zien met ontwikkelings- 
samenwerking en heel veel goede ideeën, sommige erg out 
of the box te presenteren. 
  
Tijdens zo’n bijeenkomst is een andere prettige 
bijkomstigheid dat je ook andere NGO’s die over de hele 
wereld actief zijn ontmoet en zo kennis kunt delen en op 
een zo effectief mogelijke wijze toe kan passen binnen onze 
eigen projecten. 
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 Van de redactie 
Beste mensen, 

Naast alle drukke werkzaamheden in Bolivia 
zijn we ook in Nederland druk bezig geweest 
met ons jaarverslag en fondsenwerving.  

Ook hebben we dit jaar weer enthousiaste 
vrijwilligers en studenten gevonden om het 
project in Bolivia met hun kennis te 
versterken!  

We willen ook graag vermelden dat onze 
resultaten en website een inspiratiebron zijn 
voor andere NGO’s wereldwijd die de 
informatie en kennis van Arnold gebruiken om 
hun projecten effectiever uit te voeren. Ingrid 
in Suriname verwoorde het zo: “Jullie website 
is een heel groot voorbeeld voor mij”. 

Worldschool Event  in Gouda 

Foto van de maand 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enthousiaste leerlingen hebben de schooltuin 
van de San Nicolas-school opnieuw ingezaaid 
voor een nieuwe oogst en betere toekomst! 
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We’re on the Web! 
www.NMEmundial.org 
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Het uitgebreide verslag en de presentatie worden nu al 
weer gebruikt door de vrijwilligers in Bolivia om te zien 
hoe deze ideeën geïmplementeerd kunnen worden. En wie 
weet gaan ze ook nog op bezoek in Bolivia om te kijken of 
de theorie en praktijk op elkaar aansluiten!  
 
Uiteraard willen wij Nadia en Giorna heel hartelijk 
bedanken voor hun inzet en betrokkenheid bij onze 
stichting. En graag feliciteren wij ze met hun cijfer, een 8.3! 
------------------------------------------------------------------------- 
 
Hierbij wil ik nogmaals een oproep doen aan enthousiaste 
vrijwilligers en potentiële bestuursleden om zich te 
melden. Dan kan bij arjen.crince@nmemundial.org.  Uit 
eigen ervaring kan ik zeggen dat het soms veel werk is, 
maar dat het veel voldoening geeft en ook de mogelijkheid 
een heleboel zaken weer te relativeren. 
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NME Mundial op YouTube 
Dit mooie filmpje is gemaakt 
door een Amerikaanse  
filmmaker. Klik hier om het  
te bekijken! 

 
Giorna en Nadia in stadhuis van Gouda 
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