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Natuur, Milieu & Educatie WERELDWIJD

Van de redactie
Beste mensen,
In de maand juli hebben de Boliviaanse scholen twee
weken wintervakantie. Voor ons een mooi moment om
de eerste helft van het project te evalueren en af te
sluiten. Wat zijn de toetsresultaten en hoe was de
oogst? Na de wintervakantie starten er namelijk nieuwe
klassen van de deelnemende scholen. Ook zijn er weer
nieuwe deelnemers voor het “square foot garden”
programma. De deelnemers van het vorige seizoen
hebben allemaal een certificaat, gratis zaden en twee
flesjes natuurlijke bestrijdingsmiddelen ontvangen.
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Eind juni hebben we samen met Procasha certificaten
uitgereikt aan 33 dames die meegedaan hebben met het
“square foot garden” programma. Naast de opleiding tot
metselaarshulp van Procasha, kunnen deze dames nu ook
hun eigen moestuin op natuurlijke wijze onderhouden.

Scholencompetitie
De wintervakantie in Bolivia is een mooi moment om
een eerste overzicht te maken van de resultaten op de
vier nieuwe scholen van het schooltuinenproject. Het
eerste halfjaar leerden 404 kinderen uit de 11
deelnemende klassen hoe ze thuis een moestuin kunnen
onderhouden. Na de vakantie begint er een groep
enthousiaste leerlingen van 11 nieuwe klassen.

De verrassingsbezoeken doen we op dagen dat er geen
schooltuinles is om te kijken of de school inderdaad elke
dag water geeft en een verantwoord beheer over de
schooltuin voert. Ofwel: hoe is de omheining van de
tuin? Is het schaduwnet goed opgehangen? Wordt het
toegangshek wel netjes gesloten zodat er echt geen
honden de tuin in kunnen?
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De Guillermo Urquidi (GM) gaat dus voorlopig aan de
leiding. Aangezien in de tweede helft van het jaar meer
punten te verdienen zijn is de strijd echter nog lang niet
beslist. De winnende school wordt uiteindelijk beloond
met de meeste Natuur en Milieu Educatie boeken,
basketballen en voetballen.
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Wij hebben er zin in om een nieuwe groep kinderen de
basisbeginselen van het tuinieren bij te brengen! We
gaan een goed, maar warm, tuinier seizoen tegemoet.
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De resultaten van de eerste evaluatie zijn als volgt:
Om aan het einde van het schooljaar te kunnen bepalen
welke school het beste heeft gepresteerd zijn er dus
twee evaluatiemomenten. De scholen worden
beoordeeld op 4 onderdelen: verrassingsbezoeken,
toetsmomenten, oogst en inzet bij het werken met de
plantenbakken en de gieterwedstrijd.

