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Voorwoord
Beste lezers,

NME Mundial is nu al weer meer dan 3,5 jaar actief! Daarom is het tijd om voorbereidingen te 
treffen voor ons eerste lustrum in 2013. Ondanks de vooruitzichten in 2010 over bezuinigingen is het 
toch weer gelukt volledige financiering rond te krijgen. De vooruitzichten blijven echter somber dus 
net als in 2010 blijft uw hulp onontbeerlijk! 

De ingezette lijn in 2010 qua samenwerkingen met verschillende scholen en andere 
ontwikkelingsorganisaties in Nederland en Bolivia heeft zich voortgezet en we hebben goede 
resultaten geboekt!Ook staan er nog vele plannenop stapel 2012!

In Bolivia wordt in 2012 waarschijnlijk onze eigen zuster organisatie worden opgericht zodat er 
makkelijker en professioneler in Bolivia gewerkt kan worden in Bolivia. 

De concrete plannen voor 2012 zijn net als vorig jaar weer NME Onderwijs voor basisschoolkinderen 
en een project in familiemoestuinen. Beide projecten richten zich op educatie op de vlakken milieu en 
voedselzekerheid. 

Het bestuur was helaas in 2011 niet compleet maar gezien steeds terugkomende kandidaten gaan wij 
er vanuit dat er in 2012 een match komt en we nog slagvaardiger kunnen zijn.

Bij deze willen wij alle sponsoren, vrijwilligers, stagiaires bedanken en hopen op een goede 
samenwerking in 2012!  Ook gaan wij weer met een steeds groter wordende groep vrijwilligers de 
uitdaging aan om ons steentje bij te dragen aan het doel een betere leefomgeving voor kinderen en 
volwassen in Bolivia door middel van educatie op het gebied van natuur, milieu en voedselzekerheid.

Mocht u nog vragen hebben over de verantwoording voor 2011 dan kunt u altijd bij ons terecht voor 
uw vragen.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur, 
Arjen Crince



Missie: Verbeteren onderwijskwaliteit op de onderwerpen 
Natuur, Milieu en voedselzekerheid voor kinderen en 

volwassenen.

Stichting NME Mundial

Team: het projectteam Huertos Educativos, regelmatig 
aangevuld met vrijwilligers en stagiaires uit Nederland

Kerndoelen: 
– Educatie
– Voedselzekerheid
– Stadstuinbouw 
– Recycling
- Duurzame ontwikkeling
- Uitwisseling kennis en 
ervaringen tussen   
Bolivia en Nederland 



Lesprogramma

80 minuten per week altijd gebaseerd op de tweedeling:

Theorie Praktijk

Ook 14 scholen en 3 tehuizen uit voorgaande jaren ontvangen onze 
steun.



De schooltuin is het laboratorium waar 
geëxperimenteerd wordt met de theorie



Stimuleren moestuin thuis

Voorkweken

Inzaaien in plantenbak

Zaden cadeau

Tijdens het programma worden de leer-
lingen continue geprikkeld om ook zelf 
thuis te gaan tuinieren. Hiervoor krijgen 
de kinderen zaden en tomatenplantjes 
mee naar huis aan de start van de 
regentijd. Hieronder enkele tuinen thuis.



Resultaten 2011 (feiten en cijfers)

5 nieuwe scholen

- 28 klassen

- 1000 leerlingen 

- Cursussen leraren en ouders

- 5 composteerbakken

- 28 Salades

- Donatie zaden voor thuis

- Tomatenplantjes voor thuis

Ondersteuning voorgaande jaargangen

- Workshop op 10 scholen, 750 

kinderen

- 14 Scholen donatie zaden (2x)

- 3 kindertehuizen, verschillende 

bezoeken en zaden 
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Jaar Vrijwilliger/
Stagiaire

Opleiding

2008 2

2009 2/3 Educatie en kennismanagement groene sector 
(STOAS, Den Bosch), Cultureel maatschap-
pelijke vorming (CMV, Amsterdam), Bedrijfs-
kunde en agribusiness (HAS, Den Bosch)

2010 4

2011 3/1 Voeding en diëtetiek (Haagse Hogeschool)

Bestaat uit vrijwilligers:
- Bestuur
- Vrijwilligers: o.a. nieuwsbrief, website en fondsenwerving
- Vrijwilligers voor bezoek scholen
- Bolivia vrijwilligers: draagvlak en fondsenwerving
- Stagiaires en afstudeerders



– Tuinen van 1,2m bij 1,2m
– Minder werk
– Minder water nodig
– Weinig ruimte nodig
– Meer opbrengst per m2
- Vruchtbare grond, helft compost
helft aarde

Square foot gardening project 
(de vierkantemetertuin)

16 vakken van 
30x30cm



2010: Proefproject met 8 gezinnen 
2011: Project met 100 gezinnen

Square foot gardening project 
(de vierkantemetertuin)

Grootste voordeel voor onze deelnemers is dat de tuin weinig water nodig heeft door de 

goede grondmix en er wordt intensief getuinierd op een kleine ruimte. (Voorbeeld; 16 

radijsjes of 4 kroppen sla op 30x30cm)



Praktijkbezoek aan huis 5x: Locatie tuin, inzaaien, 
composteren, tuinwerkzaamheden en biologische plaag- en 
ziekte-bestrijding, oogst en zelf verzamelen zaden.

Theorie bijeenkomsten 3x: Introductie, biologische plaag-
en ziekte-bestrijding, eindevaluatie.

Theorie en Praktijk Workshops



- Eigen lesmateriaal (via Swisscontact)
- Donatie 25m3 compost (via EMSA)
- Eerste fase 40 gezinnen
- Tweede fase 80 gezinnen
- Donatie zaden, stuk handgereedschap en certificaat aan alle 
deelnemers

- 5 voorbeeldtuinen geïnstalleerd
- Afstudeeropdracht waterbesparende technieken square 
foot gardening (Boliviaanse student in samenwerking met 
Universiteit San Simon)

Resultaten (feiten en cijfers)



Combineren natuur en milieu educatie met voedselzekerheid
Het programma op de scholen en de tuinen thuis versterken elkaar 
waardoor we nog beter het tuinieren voor eigen consumptie kunnen 
stimuleren.

Scholen
- 4 nieuwe schooltuinen (500-700 leerlingen), 
- 4-6 scholen vervolg (250-650 leerlingen) in 
combinatie met square foot gardens bij 
gezinnen thuis

- Losse workshops overige 
geïnteresseerde scholen (6-10)

Square foot gardens
- 30-50 gezinnen programma 
2011 vervolgondersteuning 

- 60-80 nieuwe gezinnen (deels gelinkt aan de scholen)
- 10 voorbeeldtuinen 
- Nieuw onderzoek universiteit naar “huerto pie cuadrado” 

Plannen 2012



Stichting NME Mundial
Activiteiten Nederland

- Maandelijks digitale nieuwsbrief
- Website WWW.NMEMUNDIAL.ORG
- Kascommissie-leden gezocht (en gevonden)
- Nieuwe vrijwilligers aangemeld in Nederland
- NME project als winnaar gekozen bij Pacha
Mama project van de brugklassen van het 
Montessori College in Nijmegen

- Jaarlijkse NME Mundial bijeenkomst in 
Utrecht op 12 november

- April 2011 sponsorloop 
St. Jacobsschool in Valburg
- November lezing gegeven                        
in Elst
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DEBET CREDIT

2010 2011 2010 2011

Kas 339 557 te betalen bedragen 1.135 1.077,00

Kruisposten -726,78

Bank 22.072 33.134 Project gelden:

Panfluit 328

Schooltuinen 22.575 15.768,00

Stadsuin vierkante 

meter 13.706 17.904,00

Eigen vermogen NME -15.332 -1.784,95

22.412 32.964 22.412 32.964

Toelichting balans

De credit balans laat zien voor welke projecten wij in 2012 geld hebben gereserveerd. 

De bedragen zijn de begrote kosten voor rekening van NME Mundial voor de projecten 2012 .

De overige begrote kosten ca. 7400 euro worden vergoed door andere veelal  Boliviaanse partners. 

Van Impulsis hebben wij de reeds toegezegde 17.000 euro voor de 2012 projecten ontvangen.

De kruisposten zijn de in Bolivia eind 2011 opgenomen bedragen die in 2012 van de bank worden afgeschreven.

De post nog te betalen bedragen is het saldo van de kosten 3577,00 euro  die we in 2012 betalen voor de projecten 2011 en

het nog te ontvangen bedrag van  2500 euro verantwoord onder Bijdrage Stichingen Fondsen 
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Inkomsten Uitgaven NME 
Mundial 2011

Uitgaven (soort)

Gereedschap 950,03 752,74 197,28

Zaden/Planten 829,72 365,15 321,56 143,01

Tuinverbetering 844,11 278,03 566,07

Technische Ondersteuning 21.316,60 12.291,82 9.024,78

Vervoer 806,72 586,61 220,11

Les materiaal 2.312,47 1.583,42 729,05

Boeken 102,38 102,38

Algemene kosten 2.597,68 2.143,94 56,55 397,18

Publiciteit 535,49 117,14 418,34

Inkomsten (soort)

Subsidies 10.887,34 9.052,15 1.703,63 131,56

Bijdrage Stichtingen/Fondsen 16.122,86 5.650,00 10.000,00 472,86

Bijdrage Particulieren 6.222,69 4.523,56 31,10 1.668,03

Natura 2.016,09 2.016,09

Het  gunstige saldo van de projecten wordt ingezet bij de projecten voor 2012.

Alleen een deel van de Algemene kosten en de uitgaven Onder NME zijn niet direct toe te rekenen aan de projecten.
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Bevindingen kascommissie boekjaar 2011

Op verzoek van het bestuur van de stichting NME Mundial zijn de heren Van Schaik 

en Smit verzocht om op vrijwillige basis de jaarstukken voor het boekjaar 2011 te 

controleren. De heren Van Schaik en Smit zijn niet verbonden aan de stichting NME 

Mundial en vormen hiermee een onafhankelijke kascommissie. In dit verslag met 

bevindingen zal achtereenvolgens worden ingegaan op de door beide heren 

gevolgde werkwijze. Op basis van deze werkwijze worden de bevindingen over het 

boekjaar 2011 weergegeven. 

Werkwijze
Om de controle voor het boekjaar 2011 uit te voeren zijn de heren van Schaik en 

Smit als volgt te werk gegaan. Er heeft eerst een oriënterend gesprek 

plaatsgevonden met de penningmeester van de stichting NME Mundial. In dit 

gesprek heeft de penningmeester uitgelegd hoe de begroting tot stand is gekomen 

en op welke wijze de boekhouding wordt bijgehouden. Ook heeft de 

penningmeester aangegeven hoe de stichting met valutakoersen omgaat. Dit omdat 

het overgrote deel van het geld besteed wordt in Bolivia. Naar aanleiding van dit 

oriënterende gesprek is de volgende beoordelingssystematiek toegepast. 

Er is gestart om de begroting van 2011 te vergelijken met het resultaat van 2011. 

Hierbij is specifiek aandacht besteed aan de inkomsten versus de begroting.
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Bij wijze van steekproef zijn alle uitgaven boven de 500 Bolivianos onderzocht. 

Tevens zijn steekproefsgewijs de facturen opgevraagd voor het project 

schooltuinen voor de maand februari 2011, vierkante meter tuinen voor de maand 

april 2011 en tot slot het project schooltuinen voor de maand oktober 2011. Tot slot 

is het banksaldo gecontroleerd op basis van begin en eindsaldo en zijn alle 

pintransacties in het bankoverzicht vergeleken met het kasoverzicht

Bevindingen
Op basis van het onderzoek komt de kascommissie tot de conclusie dat er geen 

sprake is van onjuistheden voor het boekjaar 2011. De onderzochte jaarstukken 

laten zien dat de begroting niet is overschreden en dat er sprake is van een positief 

saldo. Uit de steekproef van uitgaven boven de 500 bolivianos is gebleken dat het 

hier met name de kosten voor technische ondersteuning betreft. Bij de bedragen 

boven de 500 bolivianos zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. Verder zijn 

er geen onregelmatigheden naar voren gekomen en was er geen aanleiding om de 

steekproef verder uit te breiden. Uit de steekproef blijkt dat de facturen 

overeenkomen met de kasboekhouding voor 2011. Tot slot blijkt dat het begin en 

eindsaldo correct zijn en dat alle pintransacties in Bolivia overeenkomen met zowel 

het bank- als kasoverzicht.

Kascommissie voor stichting NME Mundial

16 juni 2012

Herbert Smit en Michiel van Schaik
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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze presentatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 

gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, 

opnamen, of enige andere manier,zonder voorafgaande toestemming van de Stichting NME Mundial.

Deze presentatie is met grote zorg samengesteld door Stichting NME Mundial. Stichting NME Mundial is echter niet 

aansprakelijk 

Gracias!


