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Op de school Santiago moest een wel erg grote steen ver-

wijderd worden om plaats te maken voor de groentebedden. 

 
 
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rijtjesboerderij 
Wat heeft een rijtjesboerderij in Nederland met het moes-
tuinenproject in Bolivia te maken? Dat kan Wilg, bestuurslid 
van NME Mundial ons uitleggen. Hij heeft een handleiding 
samengesteld om gastlessen over gezonde voeding op 
Nederlandse basisscholen te kunnen verzorgen. En hij heeft 
een rijtjesboerderij. In gesprek met Wilg over voeding,  
stadslandbouw en voetafdrukken.  

Wat motiveerde je om je in te zetten voor NME NL? 
‘Na mijn opleiding heb ik een aantal jaar in verschillende 
landen in de tropen gewerkt. Ik merkte dat het probleem 
van voedseldiversiteit- en zekerheid niet een probleem van 
alleen de tropen is. Beslissingen van Nederlanders  over 
welk voedsel zij consumeren, hebben een enorme  invloed 
daar. Denk aan landgebruik en -verdeling, transport, kli-
maat, kwaliteit, bestrijdingsmiddelen, etc. Dit is de foot-
print die we nalaten. Daar wil ik zo veel mogelijk mensen 
bewust van maken. Mijn focus ligt op wat leuk is om zelf te 
doen en het geven van praktische tips om de footprint zo 
klein mogelijk te houden. Dat is goed voor ons allemaal.’ 

Hoe doe je dat precies, bewustmaking? 
‘We hebben een lespakket samengesteld met allerlei inter-
actieve spelletjes, filmpjes, praktische oefeningen en ach-
tergrondinformatie. Uitgangspunt is ons eigen handelen.  
Dit lespakket kan op elke locatie ingezet worden waar kin-
deren met het thema voedsel, verzorging of milieu aan de 
gang gaan. Het idee is om samen creatief bezig te zijn en 
van elkaar te leren. De projecten die Alerta Verde al jaren-
lang ontwikkelt, zijn een voorbeeld voor hier.’  

Dit jaar starten we met dit nieuwe lespakket. Wanneer is 
NME Mundial tevreden? 
‘We willen dit jaar zeker op drie verschillende manieren 
kinderen en volwassenen bereiken. Ik denk dan aan infor-
matiemarkten, scholen en partners, zoals Natuurlijk Ut-
recht, waar we al mee in gesprek zijn. Ook zijn we aanwezig 
op de Dag van de Stadslandbouw in Den Bosch. 

 

Daar willen we vooral praktische tips geven. Bijvoorbeeld 
over het maken van meststof van kruiden- en plantafval. 
De moestuinierders in Cochabamba hebben daar al veel 
ervaring mee. Dat willen we graag overbrengen. En hoewel 
we dit jaar al een gastles hebben verzorgd op een school in 
Den Haag, zoeken we nog meer scholen. De kinderen zijn 
altijd erg enthousiast. In 2013 hebben we in Goes bijvoor-
beeld samen met de leerlingen net zoals de kinderen in 
Bolivia gieters van plastic flessen gemaakt en deze mooi 
versierd. Met de ervaringen uit Bolivia geven wij meer ver-
dieping en invulling aan een mondiaal thema. Dit program-
ma sluit trouwens ook aan bij veel Nederlandse initia-
tieven rondom (school)moestuinen en stadslandbouw. Zo 
krijgen de leerlingen ook zaadjes mee naar huis. Leuk om 
te zien hoe blij ze dan zijn.’  

  

Wilg woont, volgens eigen zeggen, op een rijtjes-
boerderij. Wat bedoel je daar mee?  
‘Dat ik heerlijk in het gras kan liggen kijken hoe de bijen 
mijn fruitbomen bestuiven. Elke ochtend eieren raap uit 
de kippenren en een moestuin als achtertuin heb. Alle 
planten in de tuin zijn gericht op lekkere eetbare produc-
ten of bloemen voor bestuivers. Hierdoor vermindert ook 
onze footprint. Elk seizoen geeft een verrassing en de 
groente en het fruit is met liefde gekweekt en onbespoten. 
En dat kan hoewel ik in een rijtjeshuis in een gewone wijk 
woon.’  

Tijdens ‘t Café zal Wilg nog meer over het lesprogramma 
vertellen. Het is creatief en leuk; iedereen kan er mee 
aan de slag. Meld je dus nu aan!  
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NieuwsFLITS Stichting NME Mundial  
‘ Iedereen elke dag verse groente’  

Van de redactie 
We hebben een nieuw lespakket ontwikkeld om gastlessen 
over gezonde voeding op Nederlandse basisscholen te geven. 
Wilg, de bedenker van dit lespakket, vertelt… 

Café NME Mundial 
Het is dan eindelijk zover! Zaterdag 9 mei 2015 
ontmoeten wij elkaar weer in ’t Café NME Mundial. Dit 
keer in Utrecht in de Vrijwilligerscentrale. Meer weten 
over onze toekomstige plannen in Bolivia en Nederland? 
Aanmelden kan tot donderdag 7 mei 2015 via 
info@nmemundial.org. Tot zaterdag! 
 

Stichting NME Mundial 
Hoogravenseweg 105 

3523 TJ Utrecht  

Telefoon 
+31 (0) 655101519 

Email 
info@NMEmundial.org  

Website 
www.NMEmundial.org 
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http://www.nmemundial.org/
http://www.dagvandestadslandbouw.nl/
http://www.impulsis.nl/
http://www.nmemundial.org/
http://www.vwcutrecht.nl/naar-de-bemuurde-weerd-oostzijde-3
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https://twitter.com/
https://www.facebook.com/groups/238105659590054/

