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Foto van de maand
Van de redactie
Goed nieuws: ons team gaat van 2 naar 5 mensen! Ook
werken we aan maar liefst 4 verschillende projecten. 2017
belooft dus een vruchtbaar jaar te worden!
Het nieuwe jaar is alweer een paar weken oud. We zijn
dan ook blij dat de projecten in Bolivia volop van start zijn
gegaan. En dat met een groter team. Ook in Nederland
zijn we op zoek naar vrijwilligers die moestuinieren een
warm hart toedragen. Bekijkt u onze site eens, daar vindt
u alle informatie. Het wordt een geweldig mooi jaar.
Samen met u.

Arnold aan het werk: Zaaigoed voor de moestuin
uitzetten...

Vliegende start
3. Dankzij het harde werk van onze fondsenwervers
Annemarie de Koning en Corrie Brouwer kunnen we
ook weer verder met wat we het beste doen: het
opzetten van nieuwe schooltuinen en het
ondersteunen van bestaande tuinen.

4. De workshops op maat geven ons ook weer de
mogelijkheid om op een aantal verzoeken uit de
1. Voortzettting van het in oktober gestarte door Kerk in
samenleving in te gaan.
Actie gesponsorde project bij tehuizen. We zijn aan
het tuinieren, gekoppeld aan gezonde voedingslessen. Dit houdt in dat we als Alerta Verde een grote stap voorwaarts zetten. Het team wordt uitgebreid naar 5 personen.
Door de grote hoeveelheid activiteiten kunnen we bovendien weer met vrijwilligers werken (momenteel hebben we
ondersteuning van Ellie, een Amerikaanse vrijwilliger van
de FSD (foundation for sustainable development) die ons
tot eind maart ondersteunt. En we kunnen onze activiteiten
weer zichtbaarder maken bij het grote publiek. Alerta
Tuin en oogst bij de naschoolse opvang “la Gotita”
Verde is bijvoorbeeld onderdeel van het opstartcomité van
2. Een project van Alerta Verde in de wijk Plan 700 waar het netwerk stadslandbouw Bolivia.
2 schooltuinen en vierkantemetertuinen bij de We staan dus met zijn allen voor een grote uitdaging dit
mensen thuis het komende jaar de doelstelling zijn. jaar, maar we hebben er alle vertrouwen in dat we het aan
Alerta Verde heeft de fondsen via de duitse kunnen. We denken dat dit een goede stap is richting een
ontwikkelingssamenwerkingsorganisatie
MISEREOR stichting waar (nog meer) toekomst in zit.
gevonden en zoekt gericht naar een impact in deze
Uiteraard zijn we hiervoor elk jaar weer afhankelijk van de
specifieke wijk.
beschikbare fondsen. Het scholenproject is momenteel
zelfs slechts goedgekeurd tot de wintervakantie (eind juni)
en de komende maanden moeten we nog financiering
vinden om het schooljaar af te kunnen maken. Maar het
feit dat we dit aankunnen en dat hier vraag naar is vanuit
de Boliviaanse samenleving, geeft ons veel vertrouwen in
de toekomst.
Fotocollage Plan700: Procasha
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Alerta Verde is het nieuwe jaar met een vliegende start
begonnen. Vorig jaar hebben we met een onderbezetting
van 2 man met kunst en vliegwerk met een groot aantal
scholen gewerkt. Naast een aantal vierkantemetertuinen
die we bij mensen thuis aanlegden. Nu werken we zelfs aan
een aantal projecten tegelijk:

