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Voorwoord 
Beste lezers, 
 
NME Mundial is nu al weer bijna 5 jaar actief! Daarom is het tijd om voorbereidingen te treffen voor 
ons eerste lustrum in 2013. Ondanks de vooruitzichten in 2012 over bezuinigingen is het toch weer 
gelukt volledige financiering rond te krijgen.  
 
In 2012 is weer veel gebeurd en toch klinkt het al weer vertrouwd dit zo opschrijvend!  
De highlights van 2012 zijn: 
- Oprichting van Alerta Verde in Bolivia!  
- Een nieuw bestuurslid met zeer veel kennis en ervaring van Bolivia: Yvonne van Driel 
- Nieuwe vrijwilligers, Jochem Pak verbleef zelfs 1 heel jaar in Bolivia 
- Nieuwe vooruitgang  
- Marcel Kamp gaat zich inzetten voor de educatie in Nederland (zoals Worldschool en 
schoolbezoeken) 
Weer veel positieve zaken maar ook minder subsidie van de overheid en vele veranderende 
voorwaarden van zowel de nederlandse als de boliviaanse overheid. Dus de uitdagingen blijven!  
 
De concrete plannen voor 2013 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.  Verder proberen we meer tools te ontwikkelen om ook de verkoop van de oogst te 
stimuleren. 
 
NME Mundial wil blijven bijdragen aan onze missie! Daarvoor zullen wij de support van iedereen die 
ons een warm hart toedraagt dus wees niet verbaast als we jullie vragen voor een bijdrage, en dit kan 
zowel een financiele als een  
 
Mocht u nog vragen hebben over de verantwoording voor 2012 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.  
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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  
 

Nu in samenwerking met 
onze zusterorganisatie in 
Bolivia: Alerta Verde 



Lesprogramma 

80 minuten per week altijd gebaseerd op de tweedeling: 
 

    Theorie          Praktijk 
 

Ook 6 scholen (500 leerlingen) uit voorgaande jaren ontvangen onze 
steun. 

Republica de Mexicoschool  
kleuterschool  

Branko Petricevic 
Schooltuin Vikinga 

Boliviana (Cerro Verde)  



De schooltuin is het laboratorium waar 
geëxperimenteerd wordt met de theorie 

Lerarenworkshop 

(Republica de Mexico 

Feicobol grote internationale beurs 

Marina Nuñez del Prado 

Vikinga Boliviana 



Stimuleren moestuin thuis 
Voorkweken 

Inzaaien in plantenbak 

Uitgifte zaden 

Promotie surplus 

verkopen 

Tijdens het programma worden de leerlingen 
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 2012 (feiten en cijfers) 

5 nieuwe scholen 

- 28 klassen 

- 1764 leerlingen  

- Cursussen leraren & ouders(175) Donatie zaden voor thuis 

- Compostering plan voor scholen opgezet 

- Scholen dienen als voorbeeldtuinen ook voor                       

square foot gardening Project 
 

Ondersteuning voorgaande jaargangen 

- Workshop op 5 scholen 2011, 750 kinderen 

- Bezoeken eerdere scholen voor                                               

continuering & donaties zaden 

-   

 

 

 



 

 

 

– Tuinen van 1,2m bij 1,2m 
– Altijd dichtbij te maken 
– 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 

Gewassen te kiezen op 
basis van 
voedingswaarde 



 

 

Project met 100 gezinnen 
Met slagingspercentage 85% (1e keer) 
Vele geinteresseerden in de wijk 
hebben voorbeeldtuinen  bezocht 
Top verbouwers hebben  surplus op 
eco-markt verkocht 
Eigen bijdrage door alle deelnemers  
betaald  

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 



 

- Lesmateriaal door ontwikkeld 
- Donatie 25m3 compost (via EMSA) 
- Totaal 84 nieuwe sustainable ingerichte tuinen  
- Donatie zaden, stuk handgereedschap en certificaat aan alle 

deelnemers 
- 7 voorbeeldtuinen geïnstalleerd 
- Afstudeeropdracht naar verschillende bodemsubstraten 

square foot gardening (Boliviaanse student) 

Resultaten (feiten en cijfers) 



NME Mundial Nederland 

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) 

2012 2/3 Voeding en diëtetiek (Haagse Hogeschool) 

Universiteit van Wageningen 

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



Moestuinen als praktisch onderdeel van natuur- en 
milieueducatie met het oog op voedselzekerheid 
Het programma op de scholen en de tuinen thuis versterken elkaar 
waardoor we nog beter het tuinieren voor eigen consumptie kunnen 
stimuleren. 
Samenwerking met Amazon Fund in Rurrenabaque 
- Moestuinen in de tropen  
 

Scholen 
- 4-6 scholen vervolg (ca 500 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  
- Marktonderzoek naar eco-markt voor surplus verkoop 
 
 
 
 

Plannen 2013 
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Activiteiten Nederland 
 
- Maandelijks digitale nieuwsbrief 
- Website up to date houden! 
- Scholen benaderen voor workshops en 

uitwisseling met Bolivia 
- Worldschool bezoek 
- Voorbereiden en begeleiden van 

vrijwilligers 
- Nieuwe vrijwilligers aangemeld in Nederland 
- Jaarlijkse NME Mundial bijeenkomst in het 

najaar  
- April 2012 sponsorloop St. Jacobsschool in 

Valburg 
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Statistieken social media 
 
- De website wordt maandelijks door 450-

800 mensen bezocht 
- De facebook pagina heeft groeiend aantal 

vrienden 
- Op linkedIn hebben we ook een account 
- Twitter account is geopend 



Financiele verantwoording 

Subsidies Impulsis -17,000 -15,884 44% 

Bijdrage Stichtingen/Fondsen -8,400 -8,380 23% 

Bijdrage Particulieren -8,272 -4,167 12% 

Natura -7,414 -7,414 21% 

Conclusies 

T.o.v. de begroting is er 17 % minder uitgegeven. We proberen als het mogelijk is de directe kosten te 

 verhalen op de deelnemers van onze programma's. Deze bijdrage stimuleert en geeft aan dat het niet 

vrijblijvend is. 

De onderbesteding is niet ten kosten kosten gaan van de aantallen deelnemers  bij zowel de 

Schooltuinen en de Square foot garden programma hebben we de verwachte aantallen ruimschoots 

gehaald zie hiervoor het inhoudeliijke verslag. 

Door de 

financiele 

onderbesteding 

is een deel van 

de subsidie 

terugbetaald 

aan Impulsis. 
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Omdat NME Mundial de financiele verantwoording serieus neemt is er 

een kasommcissie ingesteld met onafhankelijke personen. De 

kascommissie 2012 bestond uit 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! 


