
Foto van de maand 
 

De laatste loodjes van het project van 2012 in Bolivia. De 
dames van Ricomida hebben nog een laatste workshop in 
de tuin gehad waarbij we dieper ingegaan zijn op het 
samen inzaaien van gewassen en we hebben het zelf 
composteren nog een keer opgefrist. 

 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto impressie NME Mundial avond 

Hoewel er nog een uitgebreid verslag zal volgen op de 
website, bij deze vast een kleine foto impressie van een 
zeer geslaagde NME Mundial middag in Utrecht: 

 
Naast een filmpje van Denise en Luytzen die op dit moment 
stage lopen in Cochabamba, was er een livestream met 
Bolivia waarin iedereen Arnold Brouwer rechtstreeks 
vragen kon stellen over de lopende projecten.  

 
Irene Kamp, de vrijwilligster van het jaar, samen met Mirrit, 
die onze projecten dit jaar in juni bezocht heeft. Ze heeft 
ons verteld over haar ervaringen. 
 
 
 
 

 
De voedselpiramide van Elke Mulder is door Gijs de Lange 
van Studio Garoto uitgewerkt en gaat zeer binnenkort 
gedrukt worden in Bolivia om aan de scholen te doneren. 

  
Naast een aantal interessante presentaties, was er tijd voor 
een praatje en waren er natuurlijk ook lekkere hapjes en 
drankjes.  

 
Dankzij jullie allemaal was de NME Mundial middag 
wederom een groot succes. Hartelijk dank hiervoor! 
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Van de redactie 

Beste mensen, 

Afgelopen 25 november vond de NME Mundial middag 

in Utrecht plaats. We hebben veel verschillende 

bezoekers ontvangen waaronder leerlingen die meedoen 

met  het Worldschool project waarin ze werken aan een 

opdracht die door NME Mundial is ontwikkeld, Hilde de 

Groot van Impulsis was aanwezig, evenals Lennart 

Swinkels en Maarten Hartelijk van Stichting Lampi die 

ook actief zijn in Bolivia, verschillende vrijwilligers die in 

Bolivia op bezoek zijn geweest en overige 

geïnteresseerden. Met dank aan onze fotografe Louise 

Witteman volgt hieronder een kleine foto impressie. 

Dankzij Jochem Pak heeft de website van NME 
Mundial een vernieuwd uiterlijk. Neem een kijkje 
op www.NMEmundial.org!  
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