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Dit jaar is Alerta Verde (op de foto Rafael) ook gestart met het 
houden van eenden in de patio. Eenden eten graag restjes groente 
en hun uitwerpselen zijn weer goed voor de composthopen. Een 
perfecte kringloop... 

 
 
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Proyecto Mercado Pie Cuadrado 
Schooltuinen en natuur-en milieueducatie 
Tijdens het schooljaar 2014 heeft het team van Alerta 
Verde gewerkt op vier nieuwe scholen in Cochabamba en in 
Tiquipaya. In totaal doorliepen 419 nieuwe leerlingen 
(gepland: 300) het lesprogramma en zijn er op al deze 
scholen moestuinen aangelegd. Op deze scholen werden 
ook 78 leraren bijgeschoold en waren zo’n 204 ouders 
aanwezig bij voorlichtingsbijeenkomsten.  

Uit een onderzoek naar voedingsgewoontes en de invloed 
van moestuinen op het dagelijkse menu onder schoolkinde-
ren, bleek dat de leerlingen een voorsprong hadden op 
scholieren van andere scholen (de controlegroep). De 
moestuinierende scholieren wisten bijvoorbeeld dat het 
beste moment om water te geven is wanneer de zon 
minder fel schijnt. Een niet-deelnemer dacht juist dat je het 
beste water kunt geven als de zon hoog staat. Reden voor 
ons om in elk geval niet met dit project te stoppen.   

      

Ook scholen waar voorheen schooltuinen gestart waren, 
kregen incidenteel ondersteuning van Alerta Verde. In 
totaal zijn op vijftien scholen, waaronder een kleuterschool,  
in het begin van het jaar zadenpakketen uitgedeeld en 
gastlessen verzorgd. Op de school Padre Luis wordt elke 
dag soep geserveerd aan 80 tot 90 scholieren. Daarbij 
wordt  dankbaar gebruik gemaakt van de groente uit de 
eigen moestuin. Het aanbieden van soep als schoolmaaltijd 
heeft volgens de directrice meteen een positieve invloed op 
schoolprestaties.  

 

 

Patio-moestuinen 
In totaal zijn in 2014 53 nieuwe moestuinen aangelegd bij 
de mensen thuis. Door workshops en korte cursussen 
kennen deze wijkbewoners de grondbeginselen van het 
tuinieren. Verwacht waren 60 moestuinen. Hier willen we 
volgend jaar extra aandacht aan besteden. 

Ongeveer de helft van de nieuwe deelnemers is begonnen 
met het composteren van keukenafval. Soms is er te 
weinig keukenafval voor compostering. Toch is het een  
vereiste voor uitbreiding van de moestuinbedden. In 2014 
zijn in totaal vijftien deelnemers begeleid bij de uitbreiding 
van hun tuin. Dit aantal is minder dan verwacht. 

Door enthousiaste reacties en toezeggingen van verschil-
lende vrouwen om hun extra geteelde groentes te verko-
pen, was de verwachtig om tenminste  in twee wijken 
twee verkooppunten, de zogenaamde mercados pie 
cuadrado, te installeren. Helaas verliep dit anders en is het 
voorlopig bij één verkooppunt gebleven. Toch zijn er 
meerdere deelneemsters die incidenteel hun overschot 
verkopen; buren kloppen steeds vaker aan en kopen verse 
groentes.  

Conclusie 
Onze opbouw “school-gezin-wijk” werpt zijn vruchten af. 
Het enthousiasmeren van scholieren en het geven van 
zaadpakketen na afloop van de lessen, geeft een positieve 
impuls aan familiemoestuinen. In de wijken waar meer-
dere gezinnen thuis moestuinen aanlegden, nemen ook 
andere buurtbewoners dit over. Voor dit zogenaamde hef-
boomeffect blijven wij ons inzetten. 
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NieuwsFLITS Stichting NME Mundial  
‘ Iedereen elke  dag ver se groente ’  

Van de redactie 
Ook dit jaar weer een samenvatting van het verslag van het 
project Mercado Pie Cuadrado over het afgelopen jaar. 
Binnenkort op onze site ook het volledige jaarverslag.  

Jaarverslag 2014 
Het project Mercado Pie Cuadrado wordt ondersteund 
door Impulsis, een aantal andere fondsen én door u. We 
zijn dan ook erg blij om te kunnen melden dat bijna alle 
geplande resultaten over het jaar 2014 behaald zijn. 
Werken met mensen is namelijk niet op papier te plannen 
en daardoor verloopt het wel eens anders dan voorzien. 
Daar treuren wij niet om, wij leren ervan...  

Stichting NME Mundial 
Hoogravenseweg 105 

3523 TJ Utrecht  

 

Telefoon 
+31 (0) 655101519 

Email 
info@NMEmundial.org  

Website 
www.NMEmundial.org 
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