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Voorwoord 

Vrienden van NME Mundial, 
 
2014 was een jaar vol veranderingen met name in het bestuur van NME Mundial. Gelukkig kreeg NME Mundial goede 
begeleiding van de Nestorkring, die NME Mundial heeft geholpen bij het vinden van nieuwe bestuursleden om het bestuur 
uit te kunnen breiden tot 5 personen. Helaas is die doelstelling niet helemaal gehaald en is er nog fondsenwerver 
gevonden. Wel is er een nieuwe voorzitter en medewerker NME Nederland aan het bestuur toegevoegd. 
 
In Bolivia zijn de projecten van Alerta Verde sucesvol afgerond. Op de scholen hebben we meer kinderen bereikt dan 
gepland. Helaas hebben we in de wijken niet de aantallen nieuwe tuinen gehaald die we gepland hadden. Ook het aantal 
verkooppunten (1) was lager dan we gepland hadden om het doel van 6 verkooppunten te halen in 2016.  
 
In 2014 zijn er 2 Nederlandse HBO studenten afgereisd naar Bolivia. Daarnaast zijn er 5 stagaires uit andere landen bij 
het project in Bolivia betrokken. 
Activiteiten in Nederland 2014 
 Vele nieuwe aanmeldingen voor de maandelijkse nieuwsbrief (hierbij een groot compliment voor Kim en de secretaris) 
 Samenwerking met Amazon Fund ter ondersteuning van een project in Bolivia 
 Deelname aan kerstmarkt 2015 van Team 2015 Utrecht 
 Deelname aan Boliviaanse kinderkeukenproject met Soepa in Goes 
 Deelname aan een symposium over “social responsibilitty applied to Latin America”, ism La Voz aand Tu Twente. 
 2 maal NME Mundial Café georganiseerd 
 Fondsenwerving en subsidies van in het totaal Euro 40,315. 
 
Op de volgende pagina’s is  wat er in 2014 wel en niet bereikt is nader uitgewerkt. 
 
Mocht u nog nadere vragen hebben over de verantwoording van 2014 dan kunt u altijd bij het bestuur terecht. 
 
Met vriendelijke groeten, 
  
Diederik Wawoe 
Voorzitter 



Kerngetallen (1) 

Doelstelling 

2014 

Bereikt 2014 Stoplicht 

Nieuw scholen bereikt 4 4 

Nieuwe leerlingen bereikt 300 419 

Leraren bijgeschoold 78 

Ouders aanwezig bij bijeenkomsten 204 

Oude scholen bereikt 12 15 

Nieuwe moestuinen 60 53 

Aantal oude moestuinierders geholpen met 

uitbreiding 

16 

Aantal verkooppunten 2 1 

Groen= doel bereikt 

Geel= doel net niet bereikt 

bereikt 



Wijk Beginners Gevorderden 

Plan 700 4 2 

Maria Auxiliadora 5 5 

Alto Paraiso 5 

Don Bosco 8 

Pampa San Miguel 6 

Lomas 2 8 

Ushpa Ushpa 8 

10 de Febrero 10 

Cabañas 5 

Maria Lohman/ Somos 

Sur 

1 

Totaal 53 16 

Kerngetallen (2):  
Nieuwe Moestuinen in de wijken en uitbreiding gevorderden 



Kerngetallen (3):  
Samenvatting Inkomsten en Uitgaven Bolivia  

Kosten Begroting Realisatie 

Gereedschap 1578 1700 

Zaden/planten 1478 1175 

Technische 
Ondersteuning 

27066 22464 

Tuinverbetering 4935 4787 

Vervoer 3454 2854 

Les Materiaal 4120 1716 

Algemene Kosten 4681 5246 

Commercialisering 1265 171 

Belasting 85 103 

Totaal 48662 40215 

Inkomsten 

Subsidies(Nederland) 40050 31042 

Bijdrage Particulieren  0 104 

Natura 8558 9168 

Totaal Inkomsten 48608 40315 

Besteding bleef achter bij begroting voor
namelijk omdat het project later gestart 
was dan Voorzien.  



Missie: Verbeteren onderwijskwaliteit op de onderwerpen Natuur, Milieu en voedselzekerheid voor 
kinderen en volwassenen via een netwerk van educatieve projecten met het oog op 

voedselzekerheid. 

Stichting NME Mundial 

Bron: Beleidsplan 2015-2017 

Ondersteunining van projecten 
op het gebied van duurzame 
alternatieve voor stadstuin; 
fondsenwerving is hierbij een 
essentieel onderdeel. 
Opzetten en uitwerken 
uitwisselingsprogramma’s 
natuur en mileu-educatie in 
Nederland en Bolivia o.a. via 
schoolopdrachten, stages en 
vrijwilligerswerk. 

Voor het behalen van onze doelstelling 
werken we samen met onze 
zusterorganisatie: 



Activiteiten Alerta Verde 



Schooltuinprogramma (1) 

80 minuten per week altijd gebaseerd op de tweedeling: 
 

     Theorie        Praktijk 

Op 4 nieuwe scholen zijn workshops uitgevoerd en zijn leraren getraind, we hebben daarmee 419 nieuwe 
leerlingen bereikt. (doelstelling 2014: 300 leerlingen en 4 nieuwe scholen) 

Ook 15 scholen (1397 leerlingen) uit voorgaande jaren is het reguliere lesprogramma 
uitgevoerd. (doelstelling 2014: 12 scholen,  XXX leerlingen)  



Schooltuinprogramma (2)  

Inhoud van de lessen 

1. Locatie en Planning van de Tuin 
2. Tuin Voorbereiding 
3. Zaaien 
4. Zaailingen 
5. Meststoffen en compostering 
6. Irrigatie 
7. Cultureel Werk 
8. Plantenziekten en plagen 
9. Oogsten 
10. Rotatie van plantensoorten 
11. Stadstuinieren 
12. Zaden verkrijgen 



Stimuleren moestuin thuis 

Voorkweken 

Inzaaien in plantenbak 

Uitgifte zaden 

Promotie surplus verkopen 

Kookworkshops 

Tijdens het programma worden de 
leerlingen continu 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 foto 's van tuinen thuis. 

Schooltuin La Floresta 

Inzaaien op Branko Petricevic 



Moestuinen Thuis 



 

 

 

– Tuinen van 1,2m bij 1,2m 
- Altijd Vruchtbare grond, helft 
compost helft aarde  
dichtbij huis te maken 
– Minder water nodig 
– Weinig ruimte nodig 
– Meer opbrengst per m2 dan 
conentionele tuin 

Square foot gardening project  
(de vierkantemetertuin) 

16 vakken 
van 
30x30cm 

Gewassen te kiezen op 
basis van voedingswaarde 

Werkzaamheden in de square foot garden van Doña Marilen; 
samen met onze medewerker Elmer. 



 

 

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) 



 

 

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 



Verkooppunten 
• Het streven was vier functionerende verkooppunten in 2016. Hierbij was het de bedoeling om 

eind 2014 twee verkooppunten in bedrijf te hebben. Helaas is het voorlopig bij één 
verkooppunt gebleven. 

• Het verkooppunt in Lomas de Santabarbara heeft na een lange op-startfase goed 
gefunctioneerd. Dat dit alleen draaide op de actieve houding van vier deelnemers uit deze 
groep doet aan het resultaat niets af. De groep begon met vijftien vrouwen maar in de loop 
van de tijd moesten er een aantal afhaken door verschillende oorzaken (van zwangerschap tot 
te weinig overproductie). De deelnemers die wel voor de verkoop hadden geproduceerd, 
investeerden een gedeelte van hun winst in de tuinen. 

• De verkoopstand werd opgebouwd op momenten dat er veel mensen op het plein aanwezig 
zouden zijn. Zo vindt elke eerste zondag van de maand vlakbij de markt de algemene 
vergadering voor alle wijkbewoners plaats. Daarnaast werden tijdens andere activiteiten in de 
wijk of bij veel aanbod van geoogste producten extra verkoopdagen ingelast. Daarbij hadden 
twee vrouwen ook een redelijke verkoop aan huis. Steeds meer buren weten de tuinen van de 
deelnemers te vinden en kloppen aan om verse groente te kopen. 

• In de wijk Maria Auxiliadora was niet mogelijk om met een vrouwengroep samen te werken. 
Hierdoor is er weinig geproduceerd en was het opzetten van verkooppunten onmogelijk. Ook in 
de wijk Primero de Mayo was voortzetting nog niet mogelijk. Dit kwam door interne 
onenigheden en doordat er uiteindelijk te weinig geïnteresseerden waren. Toch verkocht een 
aantal dames in deze wijken een deel van hun groenteproductie op eigen initiatief op het 
moment dat alle sla (waaronder de sla die verplant was naar andere delen van de tuin) in grote 
hoeveelheden klaar was om te oogsten. 

Verkoopstand van de groep van in de wijk 

Lomas de Santabarbara. 



Verkooppunten SWOT (1) 
Sterkte 
• Omdat het om kleine tuinen gaat met een grote 

verscheidenheid aan gewassen is het relatief 

eenvoudig om de tuin ecologisch te beheren. 

• Lokale productie voor lokale verkoop 

• Weinig geldelijke investering om te kunnen verkopen 

(andere markten betaal je een bedrag om te mogen 

verkopen, als je de verkoopkraam mee wilt nemen 

naar een andere locatie moet je een taxi contracteren 

en kun je niet meer toe met een bus om je waar naar 

de markt te brengen) 

• Lokale verkoop op momenten dat er veel mensen op 

straat zijn (tijdens wijkoverleg) 

• Weinig competitie op het gebied van verse groente in 

de wijk  

• Verkoop aan de deur op verzoek van buren (kan 

individueel heb je de rest van de groep niet bij nodig) 

• Een aantal deelnemers hebben hun eigen kas 

gebouwd. Hierdoor groeien de gewassen sneller en 

kunnen de deelnemers in het ongunstige 

winterseizoen blijven produceren. 

• Via de verkoopkraam zien andere buurtbewoners ook 

wat het belang van gezonde voeding is, hoe men afval 

kunnen recyclen en hoe men zelf groente kunnen 

verbouwen. 

Zwakte 
• Gebrek aan continuïteit in het beheer van de tuin doordat al het werk 

aangepakt wordt dat iemand kan krijgen. Indien iemand tijdelijk werk heeft 

is er soms geen tijd voor de tuin (zelfs het watergeven wordt verwaarloosd 

waardoor de tuin snel achteruit gaat). 

• Lokale verkoop geeft weinig ruimte voor hogere prijzen (ecologisch 

product) 

• Lokale verkoop trekt beperkt publiek, gelimiteerd aantal goede dagen 

voor een erg goede verkoop (marktdagen vallen het best samen met het 

maandelijkse wijkoverleg) 

• Deelnemers geven productie weg (omdat ze niet weten wat ze er mee 

moeten doen, geen tijd hebben om het zelf te bereiden, aan familie die er 

om vraagt) 

• Opzet verkooppunt vergt inspanning (vooral parasol standaard zwaar, 

tafel groot onhandig om te voet mee te nemen) 

• Moeilijk om als groep te functioneren.  

• Gebrek aan water, soms komt de waterwagen een aantal dagen/weken 

niet of weinig waardoor het water schaars is 

• Niet alle kansen worden benut, bijvoorbeeld het zelf composteren is een 

mogelijkheid om zonder aanvullende kosten zelf je groenbemester te 

kunnen bereiden. Maar weinig gezinnen hebben de discipline om dit goed 

te doen, het composteren is nog te weinig een gewoonte van de 

deelnemers. 

• Bescherming tuin tegen bedreigingen van buitenaf (honden, kippen) is 

vaak niet afdoende waardoor het werk van weken/maanden in een paar 

momenten vernield kan worden (indien de oogst vernield wordt net 

voordat de sla geoogst wordt ben je 2-2,5 maand aan werk kwijt 



Kansen 
• er is voorlopig meer vraag dan aanbod 

• Je kunt een snelle verkoop organiseren met een beperkt aantal 

groentes. Bijvoorbeeld op het moment dat de school begint , in 

een koelbox alleen sla verkopen aan de moeders die hun 

kinderen weg komen brengen. 

• Groepsgevoel versterken en de inspanningen van alle 

groepsleden vergroten 

• Combineren van verkoop verse groente met het verkopen van 

zelfgemaakte frisdrank, maaltijden, groente op zuur, 

tomatenplantjes, zaden, zelfgemaakte bestrijdingsmiddelen etc.  

• Onderling kunnen de deelnemers elkaar ondersteunen 

(uitwisselen stekjes, uitwisselen zelfgemaakte biologische 

bestrijdingsmiddelen, uitwisselen oogst voor eigen consumptie) 

• Indien de groep voor de verkoopkraam niet functioneert kan 

individueel aan huis verkocht worden 

• Indien de verdiensten deels in de tuinen zelf worden 

geherinvesteerd is er ruimte voor uitbreiding en verbetering van 

de tuinen om daarna meer te verdienen. 

• Oogst verpakken op een representatieve manier en de klanten 

uitleggen waarom de verkochte groente iets duurder zijn als op 

de centrale markt (ecologisch geproduceerde aspect (gezonder, 

langer houdbaar), daar komt bovendien bij dat de koper een 

bezoek aan de markt in de stad uitspaart en daarmee dus tijd 

wint en kosten bespaart op vervoer) 

• Door goed gebruik te maken van de kassen kunnen in de winter 

verschillende groente geproduceerd worden die schaarser en 

daardoor duurder zijn. Hogere winstmarge door aanbod buiten 

het seizoen. 

Bedreigingen 
• Tijdelijke migratie naar geboortegrond of tijdelijke migratie voor 

seizoensarbeid (Chapare, productie aardappel en andere gewassen 

richting altiplano) waardoor de tuin bij thuiskomst vaak weer opnieuw 

opgestart moet worden. 

• Verantwoordelijkheid voor de tuin wordt niet door de hele familie 

gedragen dus als degene die de tuin beheert tijdelijk geen/weinig tijd 

heeft verwaarloost de tuin snel 

• De tuin moet bijgehouden worden, alleen met constant bemesten kan de 

productiviteit in stand gehouden worden. 

• Slechte voedingsgewoonten, over het algemeen wordt er weinig groente 

gegeten uit gewoonte (veel koolhydraten en gefrituurd (kippen)vlees 

heeft de voorkeur) en de echt arme mensen vullen eerder hun maag met 

pasta en rijst (goedkoper en vult meer) dan met groente. 

• Klimatologische bedreigingen, klimaatveranderingen (hagel vernield 

bladgewas, aanhoudende droogte en kou in de winter hebben een sterke 

invloed op de ontwikkeling van de gewassen. 

• Watergebrek doordat de waterwagen voor langere tijd de wijk niet in 

komt. 

Verkooppunten SWOT (2) 



 

- Totaal 53 nieuwe sustainable (duurzaam) ingerichte tuinen (60 gepland) 
- Verbetering van 16 bestaande tuinen 
- 1 verkooppunt heeft goed gefunctioneerd (doelstelling 2) 
- Donatie zaden, stuk handgereedschap en certificaat aan alle deelnemers 
- Excursies naar voorbeeldtuinen georganiseerd 
- Regelmatig biologische markt met producten georganiseerd 

Vierkantemetertuinen en verkooppunt 

Resultaten 



Voorlichting & Begeleiding 
• Als teammedewerkers van Alerta Verde aanwezig waren op de verkoopdag in Lomas de Santabarbara hebben we van de 

moge-lijkheid gebruik gemaakt om gezonde voeding en onze teelt-methode te promoten. 

• Alerta Verde heeft daarnaast meegedaan aan een aantal informatiemarkten: 

– Eind maart twee keer op de ECO Feria, in het kader van wereldwaterdag  en  in  september in het  kader  van  
zaaddiversiteit 

– ResCATO al planeta. Een informatiemarkt op de Katholieke Univer-siteit voor eindexamenleerlingen die de 
universiteit die dag bezochten ter oriëntatie en voor de studenten van de milieuafstudeerrichtingen zelf 
(schatting 100 bezoekers). 

– Departementale “feria” van de familielandbouw, in samenwerking met de departementale overheid, een vakbond 
en verschillende andere stichtingen (paar honderd bezoekers). 

• De volgende stagaires zijn in Bolivia begeleid: 

• Masud Kiburi (vrijwilliger FSD): project zonnedeshidratadoren (met het idee dat je kunt variëren voor de verkoop op de 
stand en voor verwerkte producten (gedroogd) meer geld kunt vragen).  

• Ashleen O’Brian (vrijwilliger): meelopen in de moestuin van Tiqui-payawasi. 

• Joris Slotboom (student Van Hall Larenstein Wageningen; Inter-national Development Management): meelopen en 
experiment met (verticale) stadsmoestuinen. 

• Jennifer van Staalduinen (studente Haagse Hogeschool; voeding en diëtiek): voedingslessen en onderzoek 
eetgewoontes. 

• Esther Hunziker (studente Universiteit van Geneve; Economische en Sociale Wetenschappen): meeloopstage en eigen 
onderzoek naar stadstuinbouw. 

• Nichole Clark (vrijwilliger FSD): vrijwilliger bij het project “Catered Compost”. Via dit project composteren we het 
keukenafval van twee restaurants om de compost aan deelnemers van ons square foot garden programma te leveren. Zij 
produceren vervolgens groente die ze deels weer kunnen verkopen aan de restaurants. 

• Jaime Ramos (student UMSS Cochabamba; industriële vorm-geving): afstudeeropdracht verkoopgroep Lomas de 
Santabarbara. 

• Daarnaast hebben we twee keer met een groepje vrijwilligers van de organisatie Bolivia Sostenible gewerkt. 



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

- In ieder geval maandelijks is er telefonish/skype contact 
tussen NME Mundial en Alerta Verde om de voortgang van 
het project te bespreken 

- Alerta Verde toont maandelijks een overzicht van de 
betalingen aan de penningmeester van NME Mundial. 

Controle Van NME Mundial op 

Alerta Verde 



NME Mundial Nederland 



NME Mundial Nederland 
Bestaat uit vrijwilligers: 

- Bestuur (Voorzitter, Penningmeester, Secretaris, bestuurslid NME Nederland en Fondsenwerver)  
- 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 

2014 2 Voeding en diëtetiek (Haagse Hogeschool)  +  International Development 
(Wageningen) 

OK 



Samenwerking in Nederland  

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

- SOEPA 
- Amazon Fund 
- Youth Food Movement (YMF), Slow Food 
- Haagse Hogeschool 
- GroenGelinkt 
- Worldschool 
- Impulsis  
- Partin 
 



Wormenbak en Handleiding 
• In 2014 is de handleiding gelanceerd voor het geven 

van NME lessen op Nederlandse scholen. We hopen 
door deze lessen te geven extra sponsoren te kunnen 
vinden.  

• Ook is er een pilot gedaan voor een wormenbak les op 
de Duinoordschool. 



Begeleiding Nestorkring 
• De Nestorkring is een landelijke groep van senior adviseurs en coaches; 

een ideaal klankbord voor besturen, directies, managers van 
maatschappelijke organisaties bij leidinggeven aan reorganisaties, fusies 
en coaching van functionarissen in nieuwe rollen. 

• In 2014 is NME Mundial door de Nestorkring begeleid om het bestuur 
uit te breiden tot 5 mensen door een fondsenwerver en medewerker 
NME Nederland aan het bestuur toe te voegen. Ook hebben we samen 
met de Nestorkring een nieuwe voorzitter gezocht. Helaas is het niet 
gelukt om een fondsenwerver NME te vinden. 

• Ook heeft de Nestorkring geholpen bij het opstellen van het beleidsplan 
2015-2017 waarin onze doelstellingen nog eens helder geformuleerd 
staan. 

• We danken de Nestorkring voor hun hulp en inzet! 



Stichting NME Mundial 

Activiteiten Nederland 
 
- Maandelijks digitale nieuwsbrief flits 
- Voorbereiden en begeleiden van stagiaires 
- Nieuwe vrijwilligers aangemeld in Nederland 
- NME Mundial bijeenkomsten (Café NME Mundia) 
- Lezing op TU Twente tijdens ‘Social Responsa-bility applied to 

Latin America’. Georganisserd door La Voz in samenwerking met 
Greening of Industry Network (GIN). La Voz is de Latin 
American Student Assocation van de Universiteit Twente 

- Participeren in Team 2015 Utrecht activiteiten (Bijv 
Kerstpakketenmarkt) NME CAFÉ Waar NME CAFÉ Wat 

De Ommuurde tuin 

Renkum 

17 mei 2014 

  

10 deelnemers 

Rondleiding door De Ommuurde Tuin 

Introductie over stadstuinbouwprojecten in Nederland door 

Maria van Boxtel van Land & Co 

Werksessie waarin voorstel NME NL geanalyseerd en 

uitgewerkt werd. 

Kunsthal 

Rotterdam 

23 augustus 2014 

  

15 deelnemers 

Bezichtiging tentoonstelling “Urban By Nature”  

Presentatie door Arnold Brouwer, projectleider Fundación 

Alerta Verde over de projecten in Bolivia  

Presentatie van Handboek NME NL door Wilg van de Wal 

Een rondleiding door De 
Ommuurde tuin (Café NME 
Mundial in Renkum) 



Stichting NME Mundial 

Statistieken social media 
 

- Linkedin (16 followers) 
- De website wordt maandelijks door 250 mensen bezocht  
- Twitter (126 followers) 
- Facebook NME Mundial 113 members  
- Youtube kanaal NME Mundial 



Financien (1)  
Balans 2014 



Financien (2) 
Winst en Verlies 2014 



Vooruitblik 2015-2016 
De subsidies van de overheid voor ontwikkelingssamenwerking worden steeds minder 
en richten zich steeds vaker op een beperkt aantal gebieden in de wereld. Bolivia 
hoort niet bij die gebieden en daarom wordt het steeds moeilijker om grote sponsors 
te vinden die van subsidies van de overheid gebruik maken. Gelukkig kan het thema 
gezonde voeding zich in een groeiende aandacht verheugen in Nederland. We hopen 
van deze trend gebruik te kunnen maken via enthousiaste particulieren of via grote 
private sponsors toch weer de benodigde bedragen op te halen om de projecten in 
Bolivia te financieren. Ook via onze activiteiten rondom NME in Nederland hopen we 
Nederlandse scholen te vinden die het project in Bolivia willen sponsoren. In 2015-
2016 hopen we dat we het bestuur compleet zal zijn en dat de vacature voor 
fondsenwerver wordt ingevuld. We hopen de volgende kerndoelen te behalen: 

In Bolivia: 

- 300 nieuwe leerlingen bereikt per jaar 

- 60 nieuwe tuinen per jaar 

- Tenminste 2 goedlopende verkooppunten 

In Nederland 

- NME Mundial in Nederland geeft een aantal lessen op scholen 

- 45,000 Euro per jaar voor de projecten 

In Nederland en Bolivia: Het in stand houden en uitbreiden van voorlichting over NME 
en gezonde voeding. 

  



Stichting NME Mundial 

Stichting NME Mundial 
Tel +31 (0)6 –55101519 
E-mail info@nmemundial.org  
Web www.nmemundial.org  
© Copyright 2015, Stichting NME Mundial 

 
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! 


