
Het bestuur... 

 
..bedankt Henk en Wilg voor hun geweldige inzet. We 

weten dat jullie Alerta Verde en NME Mundial een warm 
hart blijven toedragen en dat we op jullie kunnen 

rekenen. Altijd... 

En natuurlijk verwelkomen we Joop! We zien uit naar 
de samenwerking. Samen gaan voor de 

moestuinierders (in spe) in Bolivia en Nederland! 
 

 

 

 
  

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Over cijfers en betrokkenheid 
Het enige constante is verandering. Zo ook binnen NME 
Mundial. Henk Brouwer gaat ons als penningmeester ver-
laten. En - vlak voor het schrijven van deze FLITS - gaf ook 
Wilg van de Wal aan zich niet meer als bestuurslid met het 
lespakket NME NL bezig te kunnen houden. Beide betreu-
ren we. De samenwerking was altijd prettig en vooral de 
laatste jaren was de stichting in een proces van leren en 
creëren. Hun bijdrage was daarbij waardevol.  

Het goede nieuws is natuurlijk dat we al een nieuwe pen-
ningmeester hebben. Joop Brouwer stelt zichzelf voor (zie 
kader hieronder).  

Normaal is  een penningmeester nauwelijks aan het woord, 
(afgezien van bijvoorbeeld de toelichting op jaarcijfers) 
maar nu hebben we Henk een aantal vragen gesteld. 
Hiernaast zijn antwoorden. 

 

Je zoon Arnold is oprichter van NME Mundial. Hoe raakte je 
als penningmeester betrokken bij de stichting? 

Arnold startte in 2006 met zijn eerste schooltuinenproject 
in Cochabamba, Bolivia. Bij de voorbereiding waren wij, 
Corrie en ik, natuurlijk al betrokken. De financiële afreke-
ning van het project met de toenmalige subsidiegever Plan 
Nederland is toen door mij gedaan. Dat ben ik blijven doen. 
Tot en met 2015. In 2008 werd de stichting NME Mundial 
opgericht en medio 2009 volgde ik de toenmalige penning-
meester op. Sindsdien ben ik betrokken bij het reilen en zei-
len van de stichting NME Mundial.  

Wat zijn de grootste veranderingen? 

De activiteiten in Bolivia zijn inmiddels uitgegroeid tot meer 
dan alleen schooltuinen (patiomoestuinen, verantwoord 
koken, compostering en bewustwording). En we hebben 
vaak meerdere fondsen. En die verschillende fondsen heb-
ben vaak ook verschillende regels. Voor een penning-
meester vooral uitdagend. 

Wat motiveerde je vooral? 

De reizen naar Bolivia. Tijdens de familiebezoeken  bekeken 
we natuurlijk ook de projecten van Alerta Verde. Dan zie je 
met eigen ogen hoeveel gedaan kan worden met weinig 
middelen én door de inzet van het enthousiaste team in 
Bolivia. Dat maakt en maakte veel indruk. Grote indruk. 

Wat zie je als uitdaging voor NME Mundial?  

Het wordt steeds moeilijker om het geld voor de projecten 
binnen te krijgen. Gelukkig hebben we nu met Annemarie 
en Corrie een geweldig fondsenwerfteam.  

Hoe beleefde je de samenwerking binnen het bestuur? 

De samenwerking met de overige bestuursleden Yvonne, 
Diederik, Wilg en Arjen is heel goed. We weten elkaar te 
vinden. En dat geeft een plus-plus. Vooral het vele werk dat 
Yvonne verzet, vind ik bewonderingswaardig. 

Wat geef je Joop mee? 

Joop veel plezier en goede discussies binnen NME Mundial! 
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NieuwsFLITS Stichting NME Mundial 
N at u u r ,  M i l i e u  & E d u c at i e  W E R E L D W I J D  

Van de redactie... 
Deze nieuwsFLITS in het teken van wisselingen binnen het 
bestuur. Vaak werken penningmeesters op de achter-
grond. In deze FLITS komen ze aan het woord...    

Helaas is onze redacteur tijdelijk niet op haar werkplek (we 
wensen haar beterschap); vandaar dat redactie- en 
bestuursmededeling één zijn. Van die gelegenheid 
gebruikmakend: een oproep. We zijn op zoek naar 
versterking binnen onze organisatie. Heb je interesse om 
ons team te versterken, laat het ons weten. 

En tot slot: ook dit jaar organiseren we weer een grote 
sponsoractie waaraan u kunt bijdragen. Daarover in de 
volgende FLITS meer. 

 
 
En  
 

Stichting NME Mundial 
Akkrummeraklaan 170 

3544 TV Utrecht 

Telefoon 
+31(0)655101519 

Email 
info@NMEMundial.org 

Website 
www.NMEMundial.org 
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Mag ik mij even voorstellen... 

Ik ben Joop Brouwer de nieuwe penningmeester van 
NME Mundial, en ja de broer van de vorige 
penningmeester. Hij heeft mij gevraagd of ik hem wilde 
opvolgen en dat heb ik - na erover nagedacht te 
hebben - positief beantwoord.  

Ik heb als opleiding HEAO bedrijfseconomie gevolgd en 
in mijn werkzame leven ben ik bij verschillende 
organisaties in dienst geweest in verschillende functies 
maar altijd met een financiële / bedrijfseconomische 
achtergrond. Mijn laatste functie was controller bij 
Wageningen University and Research bij de Plant 
Science Group. Hier vind ik ook de aansluiting bij NME 
Mundial die zich met planten, voedselvoorziening en 
gezond eten bezighoud. 
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