
Foto van de maand 

In het voorjaar hebben Pauline en Wim Opmeer van Opmeer 
Reports op uitnodiging van Impulsis verschillende reportages ge-
maakt. Hier zijn scholieren bezig met het klaarmaken van hun 
moestuinen. Zie de concentratie op hun gezichten...  

 

 
 
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Testimonios 

In 2013 werkte Alerta Verde samen met 16 scholen en 2 
nieuwe scholen. Met enthousiaste leerkrachten. Zo werd 
op de school Marina Nuñez del Prado op eigen initiatief de 
locatie van de tuinen verplaatst naar een centralere plaats, 
dichter bij een kraan. Samen met ouders hebben ze een 
degelijke afrastering gemaakt en is goede potgrond (leem) 
aangeschaft. De schooltuin van Branko Petricevic is 
uitgebreid naar ongeveer 150 m2, waar 7 groepen samen 
werken. Veel groepen doen dit op zelfstandige basis, 
zonder inmenging van Alerta Verde. Er worden zelfs uit 
eigen beheer zaden gekocht en gepland.  

 

Ook op Padre Luis Diez del Pozo heeft de bovenbouw de 
tuin zelfstandig vergroot; we waren blij verrast dat alles al 
ingezaaid was toen we in het tweede semester aanvullende 
workshops gaven.  Hoewel de schooltuin vorig jaar nog 
braak lag, heeft Sanjínes de tuin in ere hersteld. Met een 
heuse degelijke afrastering, wat een duidelijk teken is dat 
serieus verder gedacht wordt. Ook op de school 
hhhhhhhhh  

República de Mexico is materiaal  voor een hekwerk 
gekocht, maar om dit te kunnen plaatsen is een voorstel bij 
de Mexicaanse ambassade ingediend om de andere 
materialen te kunnen kopen.  

Bovendien is er steeds meer vraag naar onze les- en 
voorlichtingsmaterialen: verscheidene leraren leenden het 
materiaal om te presenteren op een bijscholingscursus. Dit 
PROFOCOM is een aanvullende lerarenopleiding ter 
ondersteuning van de veranderingen in de onderwijswet. 
Binnen deze nieuwe wet spelen ook zogenaamde 
productieve scholen een belangrijke rol; moestuinen en 
praktisch milieueducatie is daar een eerste stap in.  

Door de mensen thuis worden de ervaringen enthousiast 
verder verteld. Een vrouw hielp zelfs haar buurvrouw met 
het opzetten van een moestuin.  Andere experimenteren 
met aanpassingen en vertellen dat verder. Vooral de 
ingenieuze verbeteringen om water optimaler te gebruiken, 
zoals druppelirrigatie, zijn belangrijk. Zo zijn er zelfs groente 
te telen in de droge wintermaanden.  

De kookworkshop met chef-kok Consuelo Montalvo was 
een enorm succes. Nog steeds worden de recepten 
toegepast en is er vraag naar andere. Dit tot groot 
genoegen van de alle gezinsleden; kinderen uit school 
lopen eerst naar de moestuin. Trouwens na de workshops 
wordt regelmatig samen een maaltijdsalade gemaakt en 
samen opgegeten. Alle deelnemers nemen daarvoor de 
verschillende ingrediënten mee.  

Het enthousiasme bij het verkopen van verse groentes in 
de wijk (zie vorige FLITS voor een uitgebreid verslag) maakt 
ons duidelijk dat deze vrouwen op eigen kracht verder 
willen en kunnen. En dan gaat het deze vrouwen niet alleen 
om economische winst, maar staat gezonde voeding op de 
eerste plaats.  Precies waar wij ook voor staan! 
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NieuwsFLITS Stichting NME Mundial  
N a t u u r ,  M i l ie u  &  E d u c a t ie  W E R E LD W I J D  

Van de redactie 
Bij wijze van evaluatie deelt Arnold Brouwer van Alerta 
Verde enkele bijzondere indrukken en impressies met 
ons. Helaas kan niet alles op dit blad.... 

Evaluatie 
Natuurlijk toetsen we de projecten voor én na uitvoering. 
Maar wat voor ons net zo telt zijn de ‘testimonios’, zeg 
maar de uitspraken en ervaringen van de mensen daar. 
Wat hebben ze geleerd en wat doen ze zelf? Deze 
getuigenissen en ervaringen laten ons zien dat de mensen 
moestuinieren én gezonde voeding steeds belangrijker 
vinden, daarin willen investeren en de opgedane kennis 
verder uitdragen. Dit zogenaamde ‘multiplier effect’ is 
van enorm belang voor de duurzaamheid van onze 
projecten. Samen zijn we op de goede weg! 
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Stichting NME Mundial 
Akkrumerraklaan 170 

3544 TV Utrecht  

Telefoon 
+31(0)640211785 

Email 
info@NMEmundial.org  

Website 
www.NMEmundial.org 
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