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Voorwoord 
Beste lezers, 
 
Vol trots kijk ik terug op 2013 het jaar waarin NME Mundial zijn eerste lustrum vierde. Dit lustrum was een groot succes 
vanwege de inhoudelijke presentaties van Arnold Brouwer en Marc Siepman en de workshops (meer valt terug te lezen op onze 
site).  Ook is de officiële samenwerking tussen NME Mundial en Alerta Verde op dit lustrum in werking gesteld onder het 
toeziend oog van de ambassadeur van Bolivia en ca. 100 deelnemers. Ook was het een jaar waarin veel nieuwe ontwikkelingen in 
gang zijn gezet om de continuïteit van NME Mundial en Alerta Verde in Bolivia te garanderen.  
 
In 2013 is het bestuur onder begeleiding van de Nestorkring op zoek gegaan naar nieuwe bestuursleden om het bestuur uit te 
kunnen breiden tot 5 personen. 
 
 In 2013 zijn er weer 4 nieuwe vrijwilligers uit Nederland naar Bolivia gegaan en zelfs heeft een stagiaire, Elke Mulder, met 
haar scriptie die gebaseerd is op haar ervaringen in Bolivia de Jan Wolf scriptieprijs 2012 gewonnen!  
 
Activiteiten in Nederland 2013 
Gieterworkshops in Goes voor meer dan 300 basisschoolleerlingen 
Workshops in samenwerking met Soepa.nl voor circa 40 kinderen 
Aanmelding bij Partin (voor particuliere initiatief) 
Aanmelding bij Groen Gelinkt (platform voor het aanbieden van leermateriaal en activiteiten) 
Vele nieuwe aanmeldingen voor de maandelijkse nieuwsbrief (hierbij een groot compliment voor onze redactie) 
Via Worldschool weer 2 interessante werkstukken van 4 middelbare scholieren over nieuwe ideeën voor de verbetering van de 
uitvoering in Bolivia 
Samenwerking met Amazon Fund ter ondersteuning van een project in Bolivia 
Samenwerking met Team 2015 Utrecht 
 
Uiteraard is er door onze zusterorganisatie in Bolivia, Alerta Verde, weer een groot project in Bolivia uitgevoerd. Net als in 
2012 is het project weer via twee componenten uitgevoerd: de moestuinen bij mensen thuis en de schooltuinen. Tevens is er 
een nieuwe component (verkoop van de surplus gewassen op de markt) bijgekomen.  Persoonlijk geloof ik dat dit de cirkel naar 
voedselzekerheid van de bevolking rond kan maken.  
 
Mocht u nog nadere vragen hebben over de verantwoording van 2013 dan kunt u altijd bij het bestuur terecht. 
Met vriendelijke groeten, 
  
Arjen Crince 
 
 
 



Missie: Verbeteren onderwijskwaliteit op de onderwerpen Natuur, Milieu en 
voedselzekerheid voor kinderen en volwassenen.  
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Team: het projectteam van Alerta Verde, regelmatig aangevuld met 
vrijwilligers en stagiaires uit Nederland en andere landen 

 

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

Met onze zusterorganisatie in Bolivia: 
Alerta Verde hebben we nu een 
samenwerkingsovereenkomst getekend 

http://www.nmemundial.org/


Lesprogramma op de scholen 

80 minuten per week altijd gebaseerd op de tweedeling: 
 

     Theorie          Praktijk 
 

Op 4 nieuwe scholen zijn workshops uitgevoerd en zijn leraren getraind. 
Ook 16 scholen (2400 leerlingen) uit voorgaande jaren is het reguliere lesprogramma 

uitgevoerd. 

http://www.nmemundial.org/


Stimuleren moestuin thuis 

Voorkweken 

Inzaaien in plantenbak 

Uitgifte zaden 

Promotie surplus verkopen 

Kookworkshops 

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. 

Padre Luis Dieze del Pozo School. 

Inzaaien op Branko Petricevic 

http://www.nmemundial.org/


Resultaten 2013 (feiten en cijfers) 

 Scholencomponent 

- 16 scholen met 68 klassen 

- 2371 leerlingen  

- Cursussen leraren & ouders (197) Donatie zaden voor thuis 

- Compostering plan op aantal scholen uitgevoerd 

- Veel aandacht besteed aan component Gezonde Voeding. Hierbij is materiaal 

door stagiaires ontwikkeld gebruikt in het curriculum 

- Scholen dienen als voorbeeldtuinen ook voor square foot gardening Project 

 

Ondersteuning op andere scholen 

- Workshops op 4 scholen 

 

 

http://www.nmemundial.org/


 

 

 
– 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 

http://www.nmemundial.org/


 

 

Project met 118 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 

van het schaarse 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) 

http://www.nmemundial.org/


 

 

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, voedingsdeficiënties, eindevaluatie. 

Theorie en Praktijk Workshops 

http://www.nmemundial.org/


Met de gewassen uit de moestuin is heel 
veel variatie mogelijk zoals geleerd op 
verschillende kookworkshops 

Chefkok Consuelo Montalvo geeft een kookworkshop met medewerking van de stichting “Puente entre culturas” 

http://www.nmemundial.org/


 
- Lesmateriaal voor voedingsdeficiënties door ontwikkeld 
- Totaal 80 nieuwe sustainable ingerichte tuinen  
- Verbetering van 49 bestaande tuinen (11 niet afgemaakt) 
- Donatie zaden, stuk handgereedschap en certificaat aan alle deelnemers 
- Excursies naar voorbeeldtuinen georganiseerd 
- Het voorbereiden van een biologische markt door 2 stagiaires 

Resultaten (feiten en cijfers) 

http://www.nmemundial.org/


 

- Via maandelijkse verslagen van onze zusterorganisatie 
Alerta Verde blijft NME Mundial op de hoogte van de 
vorderingen van het project 

- Capaciteits workshops om er voor te zorgen dat Alerta 
Verde zelfstandige organisatie wordt 

Controle 

http://www.nmemundial.org/


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 nieuwe scholen (>300 leerlingen)  
- Losse workshops overige geïnteresseerde scholen (6-10) 
-Tenminste 20 scholen nemen de natuur- en milieu-lesmodulen 
 
Square foot gardens 
- 30-50 gezinnen programma  vervolgondersteuning  
- >60 nieuwe gezinnen (deels gelinkt aan de scholen) 
- >200 bestaande tuinen uitbreiden  
-Kookworkshops proberen uit te breiden  
- In 4 wijken 1 verkooppunt Mercado Pie Cuadrado (>8 pers)  
 
 
 

Plannen 2014 Bolivia 

http://www.nmemundial.org/


NME Mundial Nederland 

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

Jaar  Vrijwilligers / 
Stagiaires   

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  

2013 4-2 TU-Twente; Wageningen; Dare2Go 

http://www.nmemundial.org/


NME Mundial naar Zeeland 

Totaal 8 vrijwilligers 
hebben NME Mundial 
vertegenwoordigd op 9 
basisscholen in Goes en 
omgeving. In totaal zijn er 
13 workshops gegevens 
aan >300 kinderen. 
 
Dit was een enorm succes!  

NME Mundial is tijdens het Zuid-Amerika jaar in 
Goes door het KCE centrum gevraagd een aantal 
workshops te geven op basisscholen. 

http://www.nmemundial.org/


Samenwerking in Nederland  

Hieronder enkele resultaten: 
- >300 nieuwsbrief lezers 
- Samenwerking met Nederlandse organisatie 

- SOEPA 
- Amazon Fund 
- Youth Food Movement (YMF), Slow Food 
- Hogescholen en universiteiten 
- GroenGelinkt 
- Worldschool 
- Fietsen Scoort   
- Impulsis  
- Boliviaanse Ambassadeur 
- Partin 

 

http://www.nmemundial.org/


Stichting NME Mundial 

Links: Samen met Erika en stagiaire Lieke van der Steen hebben we met 
minimale moeite (1 bezoek) weer >50 kleuters van de kleuterschool Branko 
Petricevic weer eeen jaar lang moestuin plezier bezorgd 

Boven: De moestuinen bij de mensen thuis is een echt gezinsgebeuren ook de kinderen helpen mee 

http://www.nmemundial.org/
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Activiteiten Nederland 
 
- Maandelijks digitale                            

nieuwsbrief 
- In samenwerking op                                   

scholen bezoek 
- Worldschool bezoek 
- Voorbereiden en begeleiden van stagiaires 
- Nieuwe vrijwilligers aangemeld in Nederland 
- Jaarlijkse NME Mundial bijeenkomst in het 

najaar  
- Sponsorlopen van onze donateurs 
- Participeren in Team 2015 Utrecht activiteiten 

Proefopstelling van stagiaire Lieke van der Steen (2013) 

http://www.nmemundial.org/


In ‘t Nieuws NME Mundial 

Activiteiten Nederland 
 
- RTV Utrecht (interview)  
- Artikel in VAR nieuwsblad 
- Symposium “Urban Gardening” op alle digitale media  

rond Utrecht verspreid 
- Serie via Impulsis over ontwikkelingssamenwerking 

(Opmeers) 
- Genoemd op diverse sites partnerts (Soepa, Amazon 

Fund, Impulsis, Fietsen Scoort) 
- In de media door onze                                        

donateurs & sponsoren 

Foto Maurice Dijkshoorn tijdens Marathon 
(tegelijkertijd NME Mundial sponsor) 

http://www.nmemundial.org/
http://opmeerreports.nl/Opmeer_Reports/Home.html


Stichting NME Mundial 

Statistieken social media 
 

- Linkedin (12 followers) 
- De website wordt maandelijks door 450-1000 

mensen bezocht (door Symposium in november 
significant hoger aantal laatste maanden) 

- Twitter ( 100 followers) 
- Facebook (account & symposium)  
- Youtube kanaal NME Mundial 

 

http://www.nmemundial.org/


Stichting NME Mundial 

Donateurs 
 
- In 2013 hebben we veel nieuwe vaste & eenmalige 

donateurs mogen verwelkomen (nu >25) 
- Via aantal internetacties waarbij er uiteindelijk 

>3000 keer op ons gestemd is waarmee we 3000 
euro opgehaald hebben 

- Het aantal fondsen dat ons gesponsord heeft is 
afgenomen 

- Alle hulp bij fondsenwerving is welkom!  Alle 
donateurs kunnen gebruik maken van een 
belastingvoordeel omdat NME Mundial ANBI-
gecertificeerd is. 

 

http://www.nmemundial.org/


Financiële verantwoording 
 

 

 

Balans NME Mundial 31-12-2013
DEBET CREDIT

2011 2012 2013 2011 2012 2013

Kas 557 0 0 te betalen bedragen 1.077 5.252 6.991

Kruisposten -727 Vooruit ontvangen 17.000

Bank 33.134 21.069 20.526 Project gelden:

Schooltuinen 

Stadstuin vierkante meter 

Eigen vermogen NME 14.887 15.817 13.535

32.964 21.069 20.526 32.964 21.069 20.526

Toelichting balans

Een eigen vermogen van ca. 15.000 euro willen we in tact houden om als buffer te dienen voor projecten van komend jaar.

Het programma 2014 heeft een begroting van ca. 48.000 euro.Met de subsidie toekenning van Impulsis 13.000 euro , de 

bijdrage uit de Millenium doelen van de Gemeente Utrecht 5.000 euro en de bijdrage uit Bolivia van 8.600 zijn we 

het programma 2014 gestart (met als buffer ons eigen vermogen)  maar moeten nog ca. 21.000 euro binnen halen om ons 

vermogen in tact te houden.  (Het verslag van de kascie is ter inzage)

Exploitatie NME 2013
Totalen Stadstuinbouw 4 m2 Schooltuinen Amazon Fund NME Mundial

Kosten Begroting     Realisatie B R B R B R B R

Gereedschap 1.699 1.651 846 837 562 530 290 284 0

Zaden/Planten 1.438 1.005 620 457 608 350 210 198 0

Tuinverbetering 5.890 5.028 5.171 4.567 719 461 0

Technische Ondersteuning 27.342 25.551 15.356 13.632 10.330 10.263 1.656 1.656 0

Reis en verblijfkosten 3.289 2.970 0 0 0 0 3.289 2.970 0

Vervoer 1.049 674 629 335 420 339 0 0

Les materiaal 6.251 3.168 1.617 885 2.258 795 2.377 1.488 0

Commercialisering 287 115 287 115 0 0 0 0

Algemene kosten 4.399 4.902 2.274 2.666 1.393 1.746 732 207 284

Belasting 355 487 0 0 0 0 355 487 0

Bestuurskosten 0 85 0 0 0 0 0 85

Publiciteit 925 3.099 350 0 575 3.099 0 0

totaal kosten 52.923 48.735 27.149 23.494 16.864 17.583 8.910 7.290 0 369

Inkomsten

Subsidies 14.671 14.735 9.050 0 5.621 0 0 14.735

Bijdrage Stichtingen/Fondsen 29.020 12.287 10.395 0 9.715 0 8.910 7.290 4.997

Bijdrage Particulieren 0 9.989 0 30 0 9.959

Bijdrage deelnemers 845 464 699 366 146 98 0 0

Natura 8.388 8.977 7.006 7.006 1.382 1.382 0 589

totaal inkomsten 52.924 46.452 27.150 7.371 16.864 1.510 8.910 7.290 30.281

Het jaar 2013 is afgesloten met een tekort van 2282 euro.  

Wij merken dat het steeds moeili jker wordt om schenkingen te krijgen van fondsen. We hebben op andere manieren en 

en met hulp van velen een een mooi bedrag binnen gehaald. Maurice een vrijwillger heeft zich voor de marathon van Rotterdam 

laten sponseren en ca. 2500 euro voor NME bij elkaar gerend. Bij een grote landelijke actie (Fiesten scoort)  om fietsen naar je 

werk te promoten hebben wij in competitie met andere projecten zo goed weten te scoren dat wij één van de prijswinnaaars 

waren en de prijs van 3000 euro ontvingen. Naast de prijs was dit ook een goede manier om onze projecten uit te dragen.

Naast deze grotere bedragen hebben ook veel particulieren een steentje bijgedragen om ons werk mogelijk te maken.

Voor Amazon Fund eens stichting voor het behoud van de Amazone, hebbben wij met onze kennis en ervaring  een project op 

scholen in Rurrenabaque in het Amazone gebied van Bolivia kunnen doen. Dit project is in zijn geheel door Amazon Fund gefinancierd.

Dit jaar hebben we ook ons 5 jarig bestaan gevierd met een symposiun voor belangstellende en vrijwillegers. 

Hier mochten wij de ambassadeur van Bolivia als gast en spreker ontvangen. Dit symposium was een overschrijding bij de post

publiciteit meer dan waard. 

T.o.v. de begroting is er 12 % 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 vrijbli jvend is.

De onderbesteding is niet ten kosten gegaan van de aantallen deelnemers  bij zowel de Schooltuinen en de Stadstuinbouw 4 m2

hebben we de verwachte aantallen ruimschoots gehaald.

Onder NME Mundial worden de inkomsten verantwoord die aan de gezamenlijke NME Mundial projecten worden toegekend.
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Stichting NME Mundial 
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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! 
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