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Zeeuwse onderwijstour 

 
Het Latijns Amerika jaar van de OosterscheldeRegio in 
Zeeland was aanleiding om NME Mundial een aantal 
workshops te laten geven op 9 basisscholen in Goes en 
omgeving. Voor een vrijwilligersorganisatie een grote, maar 
met al onze vrijwilligers ook een haalbare klus! Bea, Sietske, 
Arnold, Yvonne, Marcel, Onno, Tiny, Renske en Arjen 
bedankt voor jullie inzet! 
 
Hoe leven de kinderen in Bolivia? En hoe werken ze in de 
moestuinen op school? Gewend aan de zompige Zeeuwse 
klei maakte de keiharde droge grond voor de Boliviaanse 
moestuin in het filmpje indruk op de kinderen. Ook de 
workshop gieters maken werd enthousiast verwelkomd. 
Van huis meegebrachte flessen en versiermateriaal boden 
voldoende uitdagingen voor de verschillende 
leeftijdsgroepen. Uiteraard was het spannendste moment 
of de zelfgemaakte gieter ook zou werken. En…tot groot 
plezier van de kids bleek dit vrijwel altijd het geval! 
 
De mooiste 
Gezien de hoge kwaliteit besloot de ‘vakjury’ de prijs voor 
mooiste gieter aan de hele klas uit te reiken.  De echte 
Bolivaanse prijzen werden met veel enthousiasme 
ontvangen: zaden van de fleskalebas een Boliviaans fluitje 
voor de gymles of een kleurige Boliviaanse etui  
 
Dank 
Alle deelnemende scholen in Goes hartelijk bedankt ! En 
hopelijk groeien er veel kalebassen in de moestuinen.  
Kent u ook een school die het leuk vindt als NME Mundial 
op bezoek komt? Laat het ons weten ! 
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Telefoon 
+31(0)640211785 

Email 
info@NMEmundial.org  

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  

Website 
www.NMEmundial.org 

Van de redactie 

Met de lente voor de deur een inspirerende NieuwsFLITS 

van Nederlandse bodem. NME Mundial trok op 

uitnodiging naar Zeeland en leverde een bijdrage aan de 

kinderworkshop van Soepa. Veel leesplezier! 

 

Oproep voor donaties 
In november deden wij een oproep voor extra donaties 
om het jaar 2013 positief af te sluiten! Hier hebben we 
veel positieve reacties en donaties op gehad! Wij 
waarderen deze steun erg en willen u allen nogmaals 
hartelijk bedanken! U allen maakt het werk van NME 
Mundial in zowel Nederland als Bolivia mogelijk! 

 

 

Op 15 februari gaf Soepa een kinderworkshop met als 
thema De Boliviaanse Kinderkeuken. NME Mundial gaf 
hier een extra Boliviaans tintje aan  en bood ook super 
leuke producten. Het resultaat van de Soepa 
Workshop februari 2013: 

 
 
Je kan het recept nalezen op de website van Soepa.   
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