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Proyecto Mercado Pie Cuadrado 

verbouw en verkoop van verse groente in de wijk 
Stichting NME Mundial bevordert natuur- en milieueducatie in Bolivia en verbindt deze met Nederlandse 

activiteiten. Kennisuitwisseling staat daarbij centraal. Samen met partnerorganisatie Fundación Alerta Verde 

doet NME Mundial dit vooral praktisch: schooltuinen en moestuinieren volgens ‘square foot gardening‘ 

principes. Deze techniek is milieuvriendelijk en waterbesparend 

en is uitermate geschikt als stadstuinbouw. Daarbij vormt de 

oogst aan verse groentes en fruit een welkome aanvulling voor 

het dagelijks menu. Ook zijn een aantal vrouwen zo enthousiast 

dat ze deze vierkante meter moestuinen uitbreiden en de 

groentes aanbieden en verkopen in de wijk.  

Dit is het project “Mercado Pie Cuadrado”, waarvan we hierbij 

verslag doen. Doel is dat meer buurtbewoners toegang hebben 

en krijgen tot gezonde en verse groente. Het vergroten van

voedselzekerheid in de wijk, of zoals wij zeggen: “iedereen elke

dag verse groente”. Om te beginnen in Cochabamba. 

Het doel dat we voor ogen hadden voor 2014 tot medio 2015 was ambitieus en hoewel niet alle streefcijfers

behaald zijn, kijken wij terug op vele mooie momenten en prachtige resultaten. Het project bestaat uit 3 

pijlers: schooltuinen, patio-moestuinen (inclusief  de verkoop) en voorlichting. 

Natuur en milieueducatie en schooltuinen 

Tijdens  2014 tot medio 2015 heeft het team van Alerta Verde gewerkt op 11 nieuwe scholen in Cochabamba 

en in Tiquipaya. Al de elf scholen hebben het lesprogramma van vijftien lesthema’s doorlopen: ligging en 
planning van de tuin, voorbereiden van de grond, inzaaien, water geven, bemestingsmaterialen, 

composteren, verzorging van de tuin (alle activiteiten na het inzaaien 

tot aan de oogst), pest- en plaagcontrol (op natuur-

lijke wijze), oogst, voeding, zelf verkrijgen van zaden, 

beheer van vaste afvalstoffen, voedselzekerheid en 

hygiëne met voedsel, stadsmoestuin en zaailing-

bedden. In totaal doorliepen 1200 nieuwe leerlingen

het lesprogramma en zijn er op al deze scholen 

moestuinen aangelegd. Dit is ruim meer dan het 

aantal dat we dachten te bereiken (gepland: 600). Op

deze scholen werden ook 174 leraren bijgeschoold en

zo’n 399 ouders waren aanwezig bij voorlichtings-

bijeenkomsten. Aan het einde van het schooljaar 

hebben we de ouders de workshop ‘Mijn moestuin in 

acht stappen’ gegeven om de ouders te stimuleren 

om in de zomervakantie samen met de kinderen een 

tuintje in te richten rond het huis.Vooral op de scholen van Fe y Alegra, een organisatie die door het hele land 

onderwijsinstellingen heeft, was het respons groot.  
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Naast de productie van ecologische 
groente voor eigen consumptie bieden 
vrouwen (tezamen met hun gezinnen) 
regelmatig groentes in de wijk aan, 
investeren een gedeelte van de 
opbrengst weer in hun moestuinen en 
bevorderen daardoor een gezonde 
voeding én gezondere eetgewoontes in 
de gehele wijk. 

Workshop op een school van Fe Y Alegria: samen uitzoeken hoe de 

gewassen gecombineerd kunnen worden in de square foot garden

.
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Uit een onderzoek naar voedingsgewoontes en de 

invloed van moestuinen op het dagelijkse menu onder 

schoolkinderen, bleek dat de leerlingen een 

voorsprong hadden op scholieren van andere scholen 

(de controlegroep). Dit onderzoek werd door een 

studente van Geneve, in opdracht van Alerta Verde, 

uitgevoerd. Vooral de kennis over moestuinieren was 

signifikant. Zo wisten de moestuinierende scholieren 

dat als de zon minder fel is het beste moment is om 

water te geven; een niet-deelnemer dacht juist dat 

men het beste kon water geven als de zon hoog staat.  

Ook scholen waar voorheen schooltuinen gestart 

waren, kregen incidenteel ondersteuning van Alerta 

Verde. In totaal zijn op 11 scholen, waaronder een kleuterschool, in het begin van het jaar zadenpaketten
uitgedeeld en werden 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 positief invloed op 

schoolprestaties. Stagiaire Jennifer (voeding en diëtiek) heeft 

een aantal weken op de school meegelopen bij het bereiden 

van de soep. Ook in het tehuis Tiquipayawasi, waar jongeren 

met een achterstand leven en waar zes square foot gardens op 

de betonnen afvalwatertank zijn aangelegd, vindt de groente 

haar weg naar de keuken. Dit is een mooie gelegenheid om 

extra groente te verbouwen en heeft bovendien en zeer sociale 

impact op de bewoners. 

Een andere school, ‘Santa Maria Micaela’, vroeg om extra work-

shops. Op deze school gaven we al een aantal tuinierderslessen. 

Voor een aantal groepen organiseerden we ook workshops over het reduceren en recyclen van afval die 

aansloten bij hun sociaal-productieve project. 

Patio-moestuinen en verkooppunten 

In totaal zijn er in  2014 tot medio 2015 74 nieuwe moestuinen aangelegd bij de mensen thuis. Door

workshops en korte cursussen kennen deze wijkbewoners de grondbeginselen van het tuinieren. Verwacht 

waren 90 moestuinen. De eigen wijkorganisatie is vaak het knelpunt. Daardoor konden bijvoorbeeld In de wijk

Maria Auxiliadora niet gestart worden zoals eerder was afgesproken. Dit 

betreuren wij zeer. Toch zijn we met het aantal zeker blij. 

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 tot medio 2015 zijn in totaal 22 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 

verkopen, was de verwachtig om tenminste in 2 wijken 2 

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 hun surplus verkopen; buren kloppen 

steeds vaker aan en kopen verse groentes.  

Minder op het boodschappenlijstje 

Limbert is jeugdleider en begeleider van 
het tehuis Tiquipayawasi waar we 
onlangs meehielpen hun moestuinen uit 
te breiden. Hij evalueerde deze 
samenwerking met de woorden: “Met de 
hulp van Alerta Verde is de tuin meer 
geworden dan alleen bezigheidstherapie. 
Nu oogsten we meer verschillende 
groente uit de tuin. Vroeger waren dat 
alleen uien. We merken zelfs het verschil 
in de uitgaven voor levensmiddelen. We 
eten meer verse groentes en hoeven 
minder in te kopen. Dat scheelt enorm in 
de kosten en is bovendien lekkerder.” 

Elk jaar worden er eindpresentaties en gieterwedstrijden 
gehouden; hier een ecologie kennismarkt. 

Doña Augustina bezig met het inzaaien van zaailingen. 



3 

Kennisopbouw en voorlichting 

In  2014 tot medio 2015 hebben 10 stagiaires en vrijwilligers op 
een of andere wijze aan het project bijgedragen. Niet alleen 

Nederlandse studenten, maar ook Zwitserse, Noordamerikaanse 

en een Boliviaanse student. Veelal werden zij ingezet om 

onderzoek te doen of voor het opzetten van proeven 

en experimenten. Zo is er een zonne-droger gebouwd, zijn 

er lesmaterialen ontwikkeld, is een composteringsproject 

met restaurants (catered compost) opgezet en zijn in een 

proeftuin eenden uitgezet.
Het team van Alerta Verde is actief in verschillende werkgroepen 

die stadstuinbouw, gezonde voeding en natuurbescherming uit-

dragen. Ook worden ze als experts regelmatig gevraagd lezingen 

of workshops te houden.  

In Nederland is een lespakket NME ontwikkeld. Bovendien 

werden 3 bijeenkomsten, de zogenaamde Café NME Mundial, 

georganiseerd waarbij verschillende thema’s behandeld werden. 

Alle geïnteresseerden ontvangen elke maand een nieuwsbrief, 

die op veel positeve reacties kan rekenen. 

Conclusies 

Onze opbouw “school-gezin-wijk” blijkt te werken. Het enthousiasmeren van scholieren en ze betrekken bij 

moestuinieren, heeft een duidelijk hefboom-effect op hun families. In de wijken waar meerdere gezinnen thuis 

tuinen aangelegden, nemen andere buurtbewoners dit over. En dan niet alleen wat betreft praktisch 

moestuinieren, maar ook wat betreft bewustwording van hun eigen omgeving. 

De samenwerking met wijkbesturen en buurtverenigingen 

verloopt niet altijd zoals gewenst. Ook daar is nog een slag 

te maken. Ook de verkoop van de ecologisch geteelde 

groentes staat nog steeds in de kinderschoenen. En hoewel 

de verkoop altijd een extra is - we richten ons in eerste 

plaats op voedselzekerheid, met andere woorden eigen 

consumptie eerst - blijft het een uitdaging om juist de 

commerciële component te versterken.  

Vertaald naar de millenniumontwikkelingsdoelen droeg dit 

project bij aan armoedevermindering, honger-bestrijding en 

werkgelegenheid (MDG1) en aan een duurzaam leefmilieu 

met name betere leefomstandigheden in sloppenwijken 

(MDG7). 

Doña Marilen eet weer sla 

In de wijk 10 de Febrero hebben we met 
enthousiaste vrouwen samengewerkt. Ze 
gaven zelf aan dat het handig is om altijd 
verse groente bij de hand te hebben voor 
de keuken. Ook vonden ze dat deze 
zelfgeteelde groentes en kruiden beter 
smaakten. Bovendien wisten ze nu zeker 
dat de planten met schoon water geteeld 
zijn en dat ze niet bespoten zijn. Ze 
gaven ook aan dat het de familie dichter 
bij elkaar gebracht had omdat ze een 
activiteit hadden om samen met hun 
kinderen te ontplooien. Doña Marilen 
vertelde ons: “Ik kocht eerder alleen af 
en toe sla voor mijn echtgenoot. Zelf at ik 
die sla niet, want ik vertrouwde het niet. 
Te veel bestrijdingsmiddelen. Nu 
genieten we beiden weer van verse sla 
uit de eigen tuin. Want ik weet precies 
hoe die geteeld is.” 

Verkoopstand van de groep van in de wijk Lomas de 
Santabarbara

Wij 
danken u 
voor uw 
steun om 
dit alles te 
kunnen 
bereiken.




