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Natuur, Milieu & Educatie WERELDWIJD
Utrecht is Millennium Gemeente en ondersteunt projecten op het
gebied van duurzaamheid en eerlijke handel, om bij te dragen aan
het halen van de Millenniumdoelen. Niet alleen in Utrecht zelf, maar
ook wereldwijd. Zo ontving NME Mundial dit jaar 5.000 euro.

Van de redactie
Beste mensen,
Deze maand hebben we een bijdrage van onze vrijwilliger
Jochem Pak. Zoals hij beschrijft zijn de theorielessen van
ons Natuur en Milieu Educatieprogramma minstens net zo
belangrijk als het praktijkgedeelte in de schooltuin zelf.
Sietske de Jong, die in 2011 heeft meegewerkt bij het
schooltuinenproject in Cochabamba, is onlangs bij de St.
Jacobusschool in Valburg geweest om te vertellen over haar
ervaringen. De leerlingen van deze school hebben al voor
de derde keer een sponsorloop georganiseerd om ons
project in Bolivia te ondersteunen. Hartstikke bedankt voor
jullie enthousiasme! In de volgende nieuwsFLITS zullen we
hier uitgebreider over berichten.

Foto van de maand
Oeps! Radijs kun je natuurlijk niet verplanten.
De leerlingen zijn trots dat er echte groente in de
schooltuin begint te groeien.

Examens voor de kinderen

In
de
theorielessen
worden
verschillende
informatieposters gebruikt, met veel tekeningen en
foto’s. De kinderen hebben zelf ook een lesboek met
theorie. Ze moeten hiervoor een kleine bijdrage leveren
zodat ze beseffen dat het boek waarde heeft, hoewel dit
bedrag lang niet kostendekkend is. Na elke les lezen ze
thuis alles na, maken wat vragen in het lesboek en
kleuren de verschillende plaatjes in. Kinderen gebruiken
sowieso veel kleurtjes omdat de lesboeken veelal zwartwit kopietjes zijn. Soms maken ze er ware kunstwerken
van!
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De praktijk is leerzaam,
leuk en ontspannend,
maar de theorie is
misschien
nog
wel
belangrijker voor de
kinderen in Bolivia. De
theorie legt de basis
waarmee de kinderen
thuis
zelf
groenten
kunnen verbouwen. Ook
leren ze wat gezonde
voeding is. Gevarieerd
eten is gezond en noodzakelijk, maar dat voorbeeld
wordt hier zelden gegeven.
De toetsen zijn inmiddels achter de rug en nagekeken
door Erika en Rosalia. Onvoldoendes zijn er gelukkig
nauwelijks, af en toe heeft een leerling zelfs een 10! Op
naar het volgende themablok.
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De afgelopen maand hebben de kinderen van de
schooltuinen toetsen gehad over de eerste vijf thema’s
van de theorie. Erika en Rosalia (de leraressen van
Huertos Educativos) geven namelijk elke week op de
scholen praktijk- én theorieles. De oogst laat zien hoe de
praktijk lessen zijn uitgevoerd, terwijl het toetscijfer
aangeeft of de kinderen ook echt begrepen hebben wat
ze in de tuin doen.
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