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Voor ontwikkelingssamenwerking was het een bewogen jaar, met nieuwe bezuinigingen door het kabinet. Soms vergeet je hier

in Nederland dat ontwikkelingssamenwerking echt een verschil kan maken en dat vele kinderen dankzij het werk in

Cochabamba een kans op een betere toekomst krijgen!

In 2011 gaan we beginnen aan twee nieuwe projecten, NME Onderwijs voor basisschoolkinderen en een project voor

familiemoestuinen bij de mensen thuis. Helaas heeft het tehuizenproject voorlopig geen concreet vervolg gekregen, al zal het

scholenteam enthousiaste tehuizen regelmatig kunnen bezoeken om ze aan te sturen.

Bij deze wil ik al onze sponsoren (zowel bedrijven, stichtingen als particulieren) stagaires en vrijwilligers hartelijk bedanken

voor hun bijdrage in 2010 en hoop ik op goede samenwerking in 2011!

Tevens is het hoopgevend om te zien dat er in Bolivia veel publiciteit en nieuwe aanvragen komen om onze NME projecten

ook elders toe te passen. De samenwerking met de Universiteit van Cochabamba loopt ook uitstekend. Stichting NME

Mundial maakt dus een verschil en wordt opgemerkt! Deze resultaten geven veel energie voor 2011.

Tevens hebben wij voor begin 2011 een afstudeerder dietiek en voeding en proberen wij net als afgelopen jaar ook weer te

werken met ondersteuning van enthousiaste vrijwilligers zowel in Nederland als in Bolivia! Dit is een wezenlijk onderdeel van

de missie van NME Mundial en stagaires en vrijwilligers hebben tot op heden al veel toegevoegd!

Ook uw hulp is van fundamenteel belang of dit nu financieel is of als vrijwilliger, alle hulp is welkom (voor details over

mogelijkheden en/of een machtigingsformulier stuur een berichtje naar; arjen.crince@nmemundial.org.

In dit jaarverslag leggen wij verantwoording af en geven we vooral een goed beeld van de projecten in 2010. Indien u vragen

heeft kunt u altijd contact met ons opnemen. De Stichting NME Mundial biedt mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en

het enthousiasme van de vrijwilligers om de NME-ambitie te steunen is groot. Dit verklaart waarom we met vertrouwen de

veranderingen die voor ons liggen tegemoet gaan en ze vooral als een uitdaging zien.

Met vriendelijke groet,

Arjen Crince
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NME project op Boliviaanse basisscholen

Wedstrijd zelf-

gemaakte gieters. 

Ouders helpen bij het 

keren van de grond. 

Schooltuinwerkboek 

ontwikkeld door projectteam



NME project op Boliviaanse basisscholen

zelfgemaakte plantenbakken, oogst en salade

Composthopen, 



NME project op Boliviaanse basisscholen

Eindevaluatie van het programma op de verschillende scholen 

en enkele moestuinen bij de kinderen thuis.



NME project op Boliviaanse kindertehuizen

Plantenkas en vierkantenmeterbakken 

voor de allerkleinsten op de creche

Workshop voor de ouders 

Compost



NME project op Boliviaanse kindertehuizen

Bio                      

logische pestbestrijding

Plantenbakken gemaakt 

van frisdrankflessen

Kas



Proefproject vierkantemetertuinen (gezinnen)

Proefopstelling universiteit. Vierkantemeter-

bakken met 30 en 15cm diepte. 

Theorieles



Proefproject vierkantemetertuinen (gezinnen)

Vierkantemeterbakken  

en composthopen bij 

de mensen thuis

Mal voor 

het inzaaien



Overige draagvlakversterkende activiteiten

Zonnefornuis

Drietal theorie/praktijk 

cursussen samen met 

Swisscontact en REAL



Overige draagvlakversterkende activiteiten

Daktuinieren, wormencompost, experimenteren: 

verbouwen in wormencompost en eierschalen (2:1) 

Radio interview 



Stichting NME Mundial in Nederland 

Het bestuur en de vrijwilligers houden zich 

bezig met de volgende activiteiten:

Besturen, draagvlak vergroten en fondsen 

werven

Bestuursactiviteiten

Digitale informatie (websites, nieuwsbrief)

Geschreven media; krant, nieuwsbrief sponsors 

Bezoek Nederlandse scholen 

Lezingen over projectactiviteiten

Sponsoracties, éénmalige actie, individueel 

initiatief (bijv. inzamelingsactie op verjaardag)

Bezoek workshops ontwikkelingssamenwerking

Contact met NME centra in Nederland

Contact met stagaires en vrijwilligers



2010 in feiten, aantallen
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Ons projectteam heeft in 2010 met 

24 verschillende instellingen 

samengewerkt.

In 2010 hebben we ongeveer 3.000 

kinderen en volwassenen met ons 

programama kunnen bereiken.



2010 in feiten (Bolivia)

NME onderwijs basisscholen (theorie- en praktijklessen)

- 5 nieuwe scholen wekelijks les,1066 leerlingen, 28 klassen. Prijzen boeken/ballen 

voor alle scholen, workshops stadsmoestuin voor 100 leraren/250 ouders

- 750 werkboeken en 50 lerarenhandleidingen zelf ontwikkeld (2e helft 2010)

- 8 workshops op 4 scholen (onderlinge schooltuinwedstrijd, prijs tuingereedschap)

- 5 scholen verzoek om donatie zaden, zelfstandig tuinieren

NME onderwijs op kindertehuizen

- 8 kindertehuizen, 160 kinderen, 365 kilo oogst verschillende groentes

- 8 tuinen geinstalleerd, fruitbomen, 8 composthopen, schaduwnetten, 

vierkantemetertuinen, 6 bakken wormencompostering en 3 kassen

- Op aanvraag workshops op tweetal andere tehuizen

Proefproject vierkantemetertuinen 

- Proefopstelling universiteit, 8 gezinnen thuis installatie vierkantemetertuinen

Overige activiteiten (samenwerking met boliviaanse organisaties)

3 cursussen compostering/stadstuinbouw voor volwassenen (Swisscontact, REAL).

Samenwerking met SGAB (o.a. 2 folders ontwikkeld), Pairumani (workshops over 

germoplasmabank op aantal scholen en tehuizen, Swisscontact (ontwikkeling

foldermateriaal 3x, cursussen, advies/steun opbouw Boliviaanse organisatie voor 

de toekomst). Radio interview (Onda Verde) en televisie interview (Univalle)



2010 in feiten / financieel verslag

Project team educatieve tuinen in Bolivia: Een projectleider (milieukundige en 

mede oprichter stichting NME Mundial), drie landbouwkundig ingenieurs, 

één pedagoge en vier vrijwilligers uit Ned en VS die tijdelijk het team versterkt 

hebben in Bolivia.

Financiële situatie 

De credit balans laat zien voor welke projecten wij geld in 2011 willen uitgeven. 

Voor ca. 15.000 euro moet nog geld komen. Gelukkig hebben we al een toezegging 

van 10.000 euro  van de TakaTuka Foundation.

We hopen met steun van velen de nog resterende 5000 euro binnen te halen.

Het overzicht inkomsten en uitgaven 2010 laat zien hoe wij in 2010 met jullie hulp 

de projecten financieel hebben kunnen uitvoeren. De inkomsten voor de projecten 

in 2010 is voor een groot deel al in 2009 binnen gekomen en was gereserveerd op 

de balans 2009.



Financieel verslag

Balans NME Mundial 31-12-2010

DEBET 2009 2010 CREDIT 2009 2010

Kas 507 339 te betalen bedragen 1.965 1.135

Bank 25.297 22.072 Project gelden:

Schooltuinen 2009-2010 8.771

Tehuizen 2010 8.944

Square foot gardening 1.025

Stichting Panfluit 601 328

Schooltuinen 2011 22.575

Stadstuinbouw square foot gardening 2011 13.706

Eigen vermogen NME 4.497 -15.332

25.804 22.412 25.804 22.412

Inkomsten Uitgaven NME Mundial 2010

Projecten totaal Schooltuinen 2009/2010 Tehuizen 2010 Square foot gardening Stichting Panfluit NME Schooltuinen 2011

Uitgaven (soort)

Gereedschap 626,61 118,54 508,07

Zaden/Planten 638,32 563,34 74,98

Tuinverbetering 289,06 0,00 272,02 17,04

Technische Ondersteuning 12.528,01 6.155,58 5.502,27 870,16

Vervoer 662,99 218,05 411,37 33,57

Les materiaal 1.156,09 1.134,58 21,51

Boeken 25,90 25,90

Algemene kosten 3.382,92 1.111,34 1.797,93 17,15 275,87 180,62

Bestuurskosten 26,14 26,14

Publiciteit 121,98 121,98

Totaal Uitgaven 19.458,03 9.449,31 8.588,16 937,92 275,87 206,76 0,00

Inkomsten (soort)

Subsidies 11.059,83 1.059,83 10.000,00

Bijdrage Particulieren 1.516,51 766,51 750,00

Bijdrage Fondsen Stichtingen 2.490,90 944,87 1.519,28 2,97 23,78

Natura 1.063,32 75,00 988,32

Totaal Inkomsten 16.130,56 2.079,70 2.507,60 0,00 2,97 790,29 10.750,00

saldo 3.327,47 7.369,61 6.080,56 937,92 272,90 -583,53 -10.750,00
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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze presentatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar 
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Deze presentatie is met grote zorg samengesteld door Stichting NME Mundial. Stichting NME Mundial is echter niet aansprakelijk voor eventuele 
onjuistheden, onvolkomenheden en ontstane schade ten aanzien van de in deze presentatie getoonde informatie. 

Namens, Erika, Regina, Rosalia, Abel en Arnold vanuit Bolivia: 

TODO LO MEJOR PARA EL 2011! (het allerbeste voor 2011)

En namens het bestuur en de eindredacteur van de 

nieuwsbrief: Arjen, Henk en Edzard ook de allerbeste wensen.


