
Foto van de maand 

Alerta Verde heeft in de samenwerking met de werkgroep klimaat-
verandering in maart een waterworkshop georganiseerd met leerlingen 
van 8 scholen in het kader van de wereldwaterdag (23 maart). 

 
 
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

‘Ik ben helemaal niet belangrijk’ 

Hoewel de agenda van Arjen Crince erg vol is, is het me toch 
gelukt om hem een paar vragen te stellen. Arjen is sinds 
2008 voorzitter van Stichting NME Mundial, maar was al 
vanaf het begin betrokken bij de projecten in Bolivia. Al 7 
jaar dus. Nu gaat hij ons verlaten, maar van een afscheid wil 
hij niet weten, hij wil zich blijven inzetten voor gezonde 
voeding en milieu-educatie. Maar dan wel op een wat 
andere manier en vanuit een ander deel van de wereld. 

Wat me direct opvalt is een zekere bescheidenheid waarmee 
hij de vragen beantwoord. Bijvoorbeeld op mijn vraag wat 
destijds zijn verwachtingen waren, antwoordt hij dat hij 
eigenlijk geen verwachtingen had, om er later aan toe te 
voegen: “We zijn gewoon ergens mee begonnen en daarbij 
hielp ik. Ervaring hadden we allemaal niet, maar gaandeweg 
vonden we het wiel uit.” Wat dan zijn eigen drijfveren waren 
destijds, vraag ik hem: “Het moest wel ‘fun’ zijn en ik moest 
er iets voor mezelf uit kunnen halen. En beide is gelukt!” En 
dan zegt hij: “Ik was helemaal niet belangrijk. Dat is het team 
in Bolivia.” 

“We begonnen met bijna niets. Nu is NME Mundial op weg 
naar nog meer professionalisering. Het bestuur wordt 
uitgebreidt, taken worden beter verdeelt, meer samen-
werkingen. En het belangrijkste is dat er veel ‘ervaring’ 
bijgekomen is.” Ook benadrukt Arjen dat in al die tijd zeker 
50 vrijwilligers meededen en nog steeds betrokken zijn en 
dat deze mensen net zo belangrijk waren en zijn als de 
voorzitter. Het hoogtepunt was zonder meer het symposium 
“Vijf Jaar Urban Gardening in Bolivia” vorig jaar. Dat was een 
voorbeeld van vrijwillige inzet, passie en betrokkenheid.  

Op de vraag wat hij in die 7 jaar geleerd heeft, antwoord hij 
resoluut: “Bellen werkt beter dan mailen.  Communicatie is 
uiteindelijk het belangrijkste van een organisatie en hoe 
mmm 

directer hoe beter. Dat leidt tot minder misverstanden.” 
Deze wijze les neemt hij mee, maar ook wil hij zijn ‘social 
responsability’ niet ontlopen. Hij zal zich in blijven zetten 
voor mensen die minder kansen hebben. “Iets doen waar ik 
geen direct belang bij heb, maar wat wel iets voor de 
samenleving betekent.” 

Tot slot vraag ik naar de toekomst van NME Mundial. “De 
grootste uitdaging blijft fondsenwerving. Dat wordt steeds 
lastiger, maar het organiseren van andere activiteiten 
binnen Nederland lijkt me een geslaagde manier.” Die 
activiteiten zijn o.a. workshops op scholen en andere 
leermomenten. Dan vat hij samen: “Hoe houdt men de lol 
erin en haalt men de fondsen binnen!” En zijn opvolger wil 
hij dit meegeven: “Met passie alleen kom je er niet, maar 
het is wel de basis.”  

Dank je Arjen voor deze mooie woorden, maar vooral 
voor je onuitputtelijke inzet en je passie.      Yvonne van Driel 

 
Arjen Crince bij de ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst met 
Alerta Verde tijdens het symposium vorig jaar. Met Arnold Brouwer en 
Irene Kamp. 
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Van de redactie 
Het zal velen niet ontgaan zijn: in mei stopt Arjen Crince als 
voorzitter. Reden om hem een paar vragen te stellen... 

Voorzitter 
Arjen Crince heeft zich altijd met veel plezier voor NME 
Mundial ingezet en geeft nu zijn passie door aan zijn op-
volger, Diederik Wawoe. En dat is niet de enige verande-
ring, want het bestuur wordt uitgebreid tot 5 personen. 
Later meer daarover; nu is het woord aan Arjen: “Hoewel 
het voor mij geen echt afscheid is - ik blijf vrijwilliger -  
wil ik nu toch alle vrijwilligers, donateurs en al die 
andere mensen, geïnteresseerden en organisaties die 
zich voor de stichting ingezet hebben bedanken. Zonder 
jullie was het niet gelukt. Dus blijf dit vooral doen! Het is 
de moeite waard. Ik vertrouw op jullie...” 

Stichting NME Mundial 
Akkrumerraklaan 170 

3544 TV Utrecht  

Telefoon 
+31(0)640211785 

Email 
info@NMEmundial.org  

Website 
www.NMEmundial.org 
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