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Vebeterd levenspatroon met als start de moestuin
Nederlandse fondenwerving en NME tbv Alerta Verde in Bolivia

Jaarverslag 2015
foto Doña Irene (Opmeer Reports)
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Vrienden van NME Mundial,

Voorwoord

2015 was het jaar waarin er in juni een einde kwam aan de sponsoring door Impulsis. Er is keihard gewerkt door de
fondsenwervers en dit heeft zijn vruchten afgeworpen. Ook is er op zoek gegaan naar alternatieve financiering. Allereerst
heeft de campagne workshops-op-maat, waarbij Nederlandse particulieren specifieke NME workshops in Bolivia sponsorden,
directe sponsoring van concrete workshops opgeleverd (1575 EURO voor 45 workshops waarvan er 12 in 2015 zijn gehouden
volgt in 2016). Ten tweede hebben de NME lessen op de Duinoordschool in Den Haag inkomsten genereerd (800 EURO voor
lessen eind 2015). De lessen op de NME Duinoordschool en workshops-op-maat zullen een vervolg krijgen in de toekomst.
In Bolivia zijn de projecten van Alerta Verde sucesvol afgerond in 2015. Op de scholen hebben we 686 kinderen bereikt, meer
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 de toekomst zullen de
sucessen op de scholen als een springplank gebruiken om de wijken, ouders en leraren te bereiken om de boodschap over gezonde
voeding verder te verspreiden in Cochabamba en om het tuinennetwerk uit te breiden.
Activiteiten in Nederland 2015
 Vele nieuwe aanmeldingen voor de maandelijkse nieuwsbrief (hierbij een groot compliment voor de redacteur Kim, de
secretaris Yvonne en de schrijvers van het hoofdartikel)
 Deelname aan de Dag van de Stadslandbouw in Den Bosch (4 juni 2015)
 Deelname aan Festival Hier en Daar van Team 2015 in Utrecht ( 26 september 2015)
 Presentatie NME Mundial en workshop ‘Ecologische voetafdruk ‘ in Baarn (2 oktober 2015)
 1 maal NME Mundial Café georganiseerd met veel deelnemers en een presentatie van Arnold over het project
 Fondsenwerving en subsidies van in het totaal Euro 40,315 waarvan XXX door Impulsis YYY door andere fondsen en zzz door
particulieren. (hierbij een groot compliment aan Corrie, Anne-Marie en Henk voor hun inspanningen om fondsen te werven)
Op de volgende pagina’s is wat er in 2015 wel en niet bereikt nader uitgewerkt.
Mocht u nog nadere vragen hebben over de verantwoording van 2015 dan kunt u altijd bij het bestuur terecht.
Met vriendelijke groeten,
Diederik Wawoe
Voorzitter
Namens het bestuur van NME Mundial in Nederland

Kerngetallen (1): Nieuwe scholen
Fe y Alegria
school
Santa Monica
San Marcelino
Santiago
Simon Bolivar
Totaal

Aantal klassen /
aantal
leerlingen
3 / 101
2 / 74
3 / 95
3 / 102
22/686

Tiquipaya

Encantopampa
San Miguel
Niño de Belen

Aantal klassen /
aantal
leerlingen
5 / 93
3 / 124
3 / 96

In het schooljaar 2015 zijn we begonnen op een zevental nieuwe scholen op verzoek v
an onze contacten met Fe y Alegria (een katholieke organisatie met onderwijsinstellin
gen) en de gemeente Tiquipaya hebben we in plaats van wekelijkse lessen op een vier
tal scholen voor tweewekelijkse lessen gekozen om toch op 4 scholen aanwezig te kun
nen zijn.
totaal hebben 686 leerlingen
meegedaan aan het natuur en
milieu educatieprogramma op
de scholen

Kerngetallen (2): Oude Scholen
Nº

1

2

3

School

Santiago

Santa Mónica

San Miguel

4

Simón Bolívar

5

Niño Belén

6

Encantopampa

7

San Marcelino

Aantal
klassen en
leerlingen
4º= 36
5º= 38
Secundaria
6º= 22
3º= 32
4º= 39
5º= 30
Secundaria1
ºA=43
1ºC=43
5ºA= 40
Apoyo a:
1º B=43
1ºD= 40
5ºC=40
2ºB=40
2ºC=40
6ºB=42
1º= 34
2º=37
3º= 34
1º=22
2º= 24
3º=18
4º=18
5º=15
1º=38
2º=36

Grootte
tuin

Ingezaaide bedden/
Grootte bedden

6x25m
aprox.

18
1.2 x 2.5m aprox.

16x 7.4m
aprox.

9
1.2 x 3m aprox.

4 x 30m
18
4 x 10m
aprox. (kas)

4 verhoogde bakken
1.2 x 3m aprox.

Gewassen

Radijs
Peterselie
Sla
Rode
tuinmelde
Snijbiet
Rode biet
Kool
Selderij
Tomaat
Sperzieboon
Spinazie
Bloemen

Schatting oogst

-------

Sla= 12kg
Radijs= 2kg
Peterselie= 2Kg
Snijbiet= 8Kg
Sla= 8kg
Radijs= 10kg

1.2 x 1.2m

11 x 19m
aprox.

12
1.2 x 3.5m aprox.

17 x 12m.
aprox.

10
1.2 x 3m aprox.

4 x 8m
aprox.

10
1.2 x 2m aprox.

Sla= 5kg
Radijs= 6kg

6
1.2 x 3m aprox.

Sla= 14kg
Radijs= 1kg
Snijbiet= 10Kg

8.3 x 10m
aprox.

Sla= 9kg
Radijs= 5kg
Radijs=10kg
Sla=6Kg

In totaal hebben
meer dan 800
leerlingen van
scholen uit
voorgaande
jaargangen in de
eerste helft van
het schooljaar
één of een aantal
lessen van ons
team ontvangen.
De tabel laat de grootte
van iedere schooltuin was
en het aantal
deelnemende kinderen
zien.

Kerngetallen (3):

Samenvatting Inkomsten en Uitgaven Bolivia
Kosten

Begroting

Realisatie

Inkomsten

Gereedschap

1225

1286

Subsidies(Nederland)

28447

Zaden/planten

997

945

Bijdrage Particulieren

503

Tuinverbetering

3929

3843

Natura

5806

Technische
Ondersteuning

17530

20396

Totaal Inkomsten

34,756

Vervoer

620

294

Les Materiaal

1952

1855

Algemene Kosten

3678

3462

Commercialisering

643

101

Totaal

30574

32182

Begroting

Realisatie

Stichting NME Mundial

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.

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.
Bron: Beleidsplan 2015-2017

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

(Presentatie groepswerk
tijdens voedingsworkshop)

Praktijk

(Praktijkinstructie)

Op 7 nieuwe scholen zijn workshops uitgevoerd

Schooltuinprogramma (2)
Inhoud van de lessen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Locatie en Planning van de Tuin
Tuin Voorbereiding
Zaaien
Zaailingen
Meststoffen en compostering
Irrigatie
Cultureel Werk
Plantenziekten en plagen
Oogsten
Rotatie van plantensoorten
Stadstuinieren
Zaden verkrijgen

Einde van het jaar.. de kinderen bedanken een van
de sponsoren

Square foot gardening
(de vierkantemetertuin)

– 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
conventionele tuin
16 vakken
van
30x30cm

Gewassen te kiezen op
basis van voedingswaarde
Het 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)

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

Stimuleren moestuin thuis
Tijdens het scholen 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.

Voorkweken
Inzaaien in plantenbak
Uitgifte zaden
Promotie surplus verkopen
Kookworkshops
Schooltuin als springplank voor
tuin thuis

Aanleg square foot gardens met ouders op de
school Santiago Apostol

Vierkantemetertuinen Resultaten

- Totaal 21 nieuwe sustainable (duurzaam) ingerichte tuinen (60
gepland)
- Verbetering van 7 bestaande tuinen
- Verder zijn er verschillende contacten geweest met de
eigenaren van de tuinen van voorgaande jaren
- Donatie zaden, stuk handgereedschap en certificaat aan alle
deelnemers
- Excursies naar voorbeeldtuinen georganiseerd

Wijk
Colquiri Norte
Lomas de
Santabarbara
Primero de Mayo
Parochie Santa
Vera Cruz
Performing Life
Santiago Apostol
School
Maria
Lohman/Somos
Sur
TOTAAL

Nieuwe
deelnemers
5 (3)
4

Gevorderde
deelnemers

6
6

1

5

2 tuintjes*
10 tuintjes*
1
21

7

Verkooppunten
Verkooppunten
• Het streven was vier functionerende verkooppunten in 2016.
Helaas is het voorlopig bij één formeel verkooppunt op een markt
gebleven. Een aantal mensen dat meedeed aan het tuinprogamma,
verkoopt inmiddels wel groente vanuit huis.

Extra activiteiten tuinen
Er zijn een aantal activiteiten geweest om extra waarde te creeren met de
moestuinen:
- Bouwen van een kleine tunnelkas met pvc buizen, waarbij Alerta Verde zelf
een kas hebben gebouwd en daarbij een folder met fotos om te checken of
het design werkt. Daarnaast een folder over wormencompost. Één van de
beste manieren van composteren omdat de wormencompost nog betere
voeding is voor de plan dan gewone compost (rijker en makkelijker
opneembaar) en als laatste een lesfolder over het houden van eenden.
Beesten die tegen een stootje kunnen, (gekookte) voedingsresten nuttigen
en die zowel eieren als vlees produceren waarbij de ontlasting goed
bruikbaar is om het composteringsproces te versnellen van de composthoop.

NME Voorlichting in Bolivia
Alerta Verde heeft zeer actief bijgedragen aan
platformen in Bolivia ter bevordering van de
duurzaamheid. Een aantal voorbeelden:
• Als lid van de klimaatwerkgroep (GTCC-J) een
voedselzekerheid workshop georganiseerd
• Aan het Bodemplatform (plataforma de suelos)
een presentatie gegeven tijdens hun jaarlijkse
bijeenkomst
• Deelname aan een informatiemarkt tijdens de
wekelijkse ECO Feria op woensdagmorgen,
deelname aan de tweede editie van “resCATO al
planeta” van de katholieke universiteit.

Controle van NME Mundial op
Alerta Verde
-

-

-

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.
Een kascommissie controleert de boeken van NME Mundial
Over 2015.

Workshops op maat
Op zondag 6 september 2015 was er een geslaagde Cafe NME Mundial in De
Groene Inval.
Op dit event hebben wij ook onze sponsoractie Workshops op Maat gelanceerd.
Middels een sponsoring van euro 35,- kan het projectteam in Bolivia een extra
workshop geven. Er worden workshops verzorgd aan (school)kinderen, jongeren
in tehuizen, wijkbewoners en gezinnen in zowel voedingsgerelateerde thema's als
het moestuinieren zelf. Bij het sponsoren van minimaal een volledige workshop,
stuurt Alerta Verde een foto met een kleine omschrijving van de gesponsorde
workshop.
In 2015 is het volgende bedrag opgehaald met deze actie: 1575 Euro
Er zijn in 2015 12 workshops gegeven. In 2016 volgen nog 33 workshops

NME Mundial Nederland
NME Nederland Bestaat uit vrijwilligers:
- Bestuur (Voorzitter, Penningmeester, Secretaris, bestuurslid NME Nederland)
- Vrijwilligers: o.a. nieuwsbrief, website en fondsenwerving
-Stagiaires en afstudeerders
Jaar

Vrijwilligers /
Stagiaires
2008
2

Opleiding stagaires

Waar

2009

2/3

2010

4

Educatie en kennismanagement groene sector Bolivia
(STOAS, Den Bosch), Cultureel maatschappelijke vorming (CMV, Amsterdam), Bedrijfskunde en agribusiness (HAS, Den Bosch)
Bolivia

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/
2015

2/2

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

-

Bolivia

Samenwerking in Nederland
Hieronder enkele resultaten:
Samenwerking met Nederlandse organisatie
SOEPA
Amazon Fund
Samay
Haagse Hogeschool
Worldschool
Impulsis
Partin
Instanties en stichtingen die NME Mundial sponsorden in 2015
Impulsis
Samay
PCI Elst
Stichting Ontwikkelingssamenwerking
Students for Children
Dr. Hofsteestichting
RABO bank Share4more
Students for Children
van Rumpt Stichting
Stichting Paulien

NME Lessen op de Duinoordschool
• In 2014 is de handleiding gelanceerd voor het geven
van NME lessen op Nederlandse scholen. Ook is er
een pilot gedaan voor een wormenbakles op de
Duinoordschool.
• In 2015 hebben we de eerste succesvolle lesreeks
afgerond op de Duinoordschool in Den Haag bij groep
4. Tijdens de lessen hebben we het gehad over
bladeren en bomen, over voeding en natuurlijk over
Bolivia. De Duinoordschool heeft in ruil voor de lessen
800 Euro bijgedrage aan NME Mundial waarvoor onze
dank.

Stichting NME Mundial
Activiteiten Nederland
-

Maandelijks digitale nieuwsbrief flits (300 lezers)
Voorbereiden en begeleiden van stagiaires
NME Mundial bijeenkomsten (Café NME Mundia)
Participeren in Team 2015 Utrecht activiteiten (Bijv. Festival
Hier en Daar)
- Deelname aan de Dag van de Stadslandbouw in Den Bosch
- Presentaties en workshops (bijv. De Groene Inval in Baarn)

NME CAFÉ Waar
De Groene Inval
Baarn
6 September 2015

NME CAFÉ Wat
Rondleiding door De Groene Inval
Verslag van het project door Arnold Brouwer
NME Quiz door de voorzitter, Diederik Wawoe

25 deelnemers

NME Nederland overzicht door Wilg van der Wal
Introductie workshops op maat door Yvonne van Driel

Stichting NME Mundial
Statistieken sociale media
-

Linkedin (23 followers)
De website wordt maandelijks door rond 400 mensen
bezocht
Twitter (168 followers)
Facebook: pagina NME Mundial 148 volgers / groep Stichting
NME Mundial 115 leden / groep Fundación Alerta Verde 420
leden
Youtube kanaal NME Mundial

Financien (1)
Balans 2015

De bestuurders van NME Mund
ial
ontvangen geen vacatiegeld
of toelage, alleen een beperkte
onkostenvergoeding voor
reiskosten

Financien (2)
Winst en Verlies 2015

Vooruitblik 2016-2017

We streven ernaar om in de volgende jaren weer een hoofdsponsor aan ons te binden.
Verder zullen we doorgaan met het zoeken van stichtingen en particulieren die ons
willen steunen.

We zullen blijven zoeken naar alternatieve financiering door middel van het geven van
lessen op scholen en doormiddel van workshops-op-maat.
Onze belangrijkste doelen zullen zijn:
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 ingezameld voor de projecten

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

Stichting NME Mundial

Gracias!
Wij danken iedereen die ons dit jaar gesteund heeft van harte!
Stichting NME Mundial
Tel +31 (0)6 –55101519
E-mail info@nmemundial.org
Web www.nmemundial.org
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