
Foto van de maand 

De medewerkers van Alerta Verde, het bestuur van NME Mundial 
en bovenal alle moestuinierders die nu vaker verse en gezonde 
groentes op tafel hebben, bedanken het team van Impulsis voor 
jullie jarenlange ondersteuning. Zonder jullie inzet was dit niet 
mogelijke geweest! 

 

 
 
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beste mensen, 

Voedselzekerheid heeft volgens de oorspronkelijke definitie 
te maken met de beschikbaarheid, de economische en 
fysieke toegang tot voedsel, het verantwoord gebruik ervan 
en de stabiliteit over een langere periode genomen. Met 
onze projecten in Bolivia proberen wij via natuur en milieu-
educatie op alle vier deze gebieden invloed uit te oefenen 
via ons lesprogramma. 

We leren de deelnemers (scholieren, leraren, ouders, ande-
re gezinsleden en jongeren in tehuizen) hoe ze zelf groente 
kunnen verbouwen met minimale kosten (recycling van 
materialen en zelf maken van compost), hoe ze deze op een 
gezonde wijze kunnen bereiden en hoe ze in de tijd gezien 
de tuin in stand kunnen houden zonder hoge  terugkomen-
de kosten (zelf compost maken, zelf zaden winnen). 
Bovendien is groente uit eigen tuin niet onderhevig aan 
prijsfluctuaties zoals de groente op de markt. 

We denken dat de inzet van ons biologische tuinier-
programma met nadruk op de componenten recycling en 
gezonde voeding een complete ondersteuning geeft aan 
gezinnen die door een precaire arbeidssituatie en vaak ook 
woonsituatie grote moeite hebben om hun hoofd boven 
water te houden. 

 

 

Eind juni liep de medefinanciering van Impulsis af, waar-
door het huidige project veranderingen kent. Dankzij NME 
Mundial, Students for Children en enkele andere sponsors 
kunnen we op scholen waar we dit jaar zijn  begonnen het 
schooljaar afmaken via een serie van 6 workshops op elke 
school, hebben we toestemming om op een aantal verzoe-
ken van scholen uit voorgaande jaargangen in te gaan en is 
er beperkte ondersteuning voor deelnemers die thuis 
moestuinieren met de square foot garden. Op deze manier 
is Alerta Verde tot november actief, maar uiteraard willen 
we meer. Als projectteam hebben we nu de tijd om in te 
gaan op concrete verzoeken uit de samenleving, met 
aanvullende financiering kunnen we dus nog meer mensen 
bereiken en het (stads)-moestuinieren nog verder onder de 
aandacht brengen. Ik vraag daarbij uw steun. 

Met een sponsoring van € 35,- kan het projectteam een 
extra workshop geven. U kunt bij de overschrijving aan-
geven wat voor een workshop u wilt financieren: voor 
(school)kinderen, jongeren in tehuizen, wijkbewoners en 
gezinnen en voedings gerelateerde workshops. Uiteraard 
is elk bedrag welkom. Indien u bij een donatie in ieder 
geval het woord WORKSHOP in de omschrijving opneemt 
zorgt NME Mundial dat het voor dat doeleinde ingezet 
wordt in de werkzaamheden met Alerta Verde. Bij het 
sponsoren van minimaal één volledige workshop, stuur ik u 
een (digitale) foto met een kleine omschrijving van de door 
u gesponsorde workshop.  

We streven er naar in deze gunstige periode aan de start 
van het regenseizoen op deze manier 50 workshops uit te 
voeren. Uiteraard beraden Alerta Verde en NME Mundial 
zich samen ook op de uitwerking van een projectplan voor 
2016 waar we weer actief sponsors voor willen zoeken!  

Vriendelijke groet, 
Arnold Brouwer 

PS De bankgegevens vindt u hier!   
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NieuwsFLITS Stichting NME Mundial  
‘ Iedereen elke dag verse groente’  

Van de redactie 
In deze zomerFLITS een persoonlijk bericht van Arnold Brou-
wer, medeoprichter van NME Mundial en coördinator van on-
ze partnerorganisatie Alerta Verde! Hij lanceert het program-
ma “Workshops op maat” waarin we concreet in willen gaan 
op verzoeken uit de Boliviaanse  samenleving. 

Het volgende Café NME Mundial  is op zondag 6 
september 2015 in De Groene Inval in Baarn, een 
schooltuinencomplex waar Arnold 30 jaar geleden zijn 
eerste groentes teelde.  Uiteraard is Arnold ook nu van de 
partij. Kijk voor meer informatie en aanmelden hier! 

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.impulsis.nl/home
http://studentsforchildren.nl/
http://www.nmemundial.org/nl/sponsors.shtml
http://www.impulsis.nl/
http://www.nmemundial.org/
http://www.degroeneinval.nl/
https://www.facebook.com/events/928131190587973/
mailto:info@NMEmundial.org
http://www.nmemundial.org/
https://twitter.com/
https://www.facebook.com/LustrumNmeMundial

