
 
 

Verslag van de activiteiten en resultaten over het jaar 2016 

groene scholen en groene wijken  

(moestuinieren en gezonde voeding) 

Steden in Bolivia blijven groeien. Vooral vanuit het platteland komen mensen naar de stad op zoek 
naar economische alternatieven. Deze migranten vestigen zich in de buitenwijken waar vaak in nog 
onvoldoende mate infrastructuur (drinkwater, energie, riolering, afvalverwerking, etc.) aanwezig is. 
Dit heeft gevolgen voor natuurlijke hulpbronnen en werkt erosie en vervuiling in de hand. Bovendien 
mondt de verwachte veronderstelling dat er genoeg werk is om het gezin te onderhouden vaak uit in 
een teleurstelling. Hierdoor leven veel gezinnen onder de armoedegrens. Dit heeft nadelige gevolgen 
voor voeding en (school)prestaties.  

Juist in deze wijken werkt Stichting NME Mundial samen met Fundación Alerta Verde aan praktische 
oplossingen. Door middel van moestuinieren en voedingsleer krijgen deze bewoners en hun kinderen 
kansen om hun dagelijkse dieet te verbeteren. Al jaren worden met succes schooltuinen en 
moestuinen thuis aangelegd. De zogenaamde vierkante metertuinen zijn milieuvriendelijk en 
waterbesparend en zijn uitermate geschikt als stadstuinbouw. Daarbij vormt de oogst aan verse 
groentes een welkome aanvulling op het dagelijks menu. Graag delen we de resultaten over 2016 
met u.  

Schooltuinen  

De gestelde doelen waren: 

 Ten minste 330 leerlingen op 4 nieuwe scholen volgen de theoretische en praktische NME-lessen 
over moestuinieren, gezonde voeding en duurzaamheid. Deze leerlingen kunnen zelf een 
eenvoudige moestuin opzetten en kunnen het belang van verse groente als gezonde voeding en 
de voordelen van kringlooplandbouw beschrijven.  

 16 scholen uit voorgaande jaren onderhouden, verbeteren en/of breiden hun schooltuinen uit. 
Op zeker 10 scholen worden extra workshops verzorgd.  

 De leerkrachten en leerlingen kunnen zelf een eenvoudige moestuin opzetten en kennen het 
belang van verse groente als gezonde voeding en de voordelen 
van kringlooplandbouw. 

Nieuwe scholen 

In 2016 hebben we op 3 scholen met 17 klassen met meer dan 
600 kinderen minimaal een half schooljaar wekelijks 
getuinierd. De meeste leerlingen wonen in een appartement 
zonder tuin midden in een stad vol asfalt en de schooltuinles is 
het enige moment waarop de kinderen contact hebben met de 
aarde/natuur. Daarnaast sloot de schooltuin goed aan bij hun 
onderwijs project 2016 over gezonde voeding, waarbij vooral 
via de ouderworkshops de school extra baat bij ons project 
gehad heeft. 

Wedstrijd ‘Zelf Gieters Maken’ op 
de Tupac Katari school 



Op de 4e school is door interne problemen met de ouderraad het schooltuinen project vroegtijdig 
gestopt. De vrijgekomen tijd is ingezet door op de andere scholen meer klassen mee te laten doen 
aan het schooltuin programma en scholen uit voorgaande jaren extra aandacht te geven. Het 
beoogde aantal leerlingen voor de nieuwe scholen is ruimschoots behaald. 

Scholen voorgaande jaren 

We hebben met 8 scholen uit voorgaande jaren gewerkt waarbij we 
vooral op de Guillermo Urquidi, Padre Luis, San Marcelino en Santa 
Monica scholen veel hebben kunnen bereiken door de actieve 
houding van de scholen zelf. Op deze scholen ging hun onderwijs 
project 2016 over gezonde voeding.  Padre Luis heeft de schooltuin-
productie gebruikt voor de eetzaal waar kinderen een maaltijdsoep 
krijgen.  

Er zijn in totaal 69 workshops aan kinderen,  37 aan leraren en 150 
aan ouders gegeven. 

Algemeen  

Bij gebrek aan water (er is een grote droogte periode geweest) is het 
moeizaam om voldoende water voor de moestuin te krijgen. 

Vierkante metermoestuinen (patio-moestuinen) 

Als doel werd gesteld dat zeker 60 ouders de moestuinworkshops op de scholen volgen  en zo de 
beginselen van het opzetten en onderhouden van moestuinen leren. Van deze cursisten zijn zeker 15 
personen thuis een moestuin gestart met ondersteuning van Alerta Verde volgens de principes van 
de vierkante metertuin.  

Daarnaast zouden er minimaal 2 cursussen in Cochabamba georganiseerd worden met elk 5 tot 10 
deelnemers. Deze deelnemers kennen de basisbeginselen van de vierkante metertuinen en zeker 15 
geïnteresseerden hebben hun eigen tuin opgezet, kooklessen gevolgd en ondersteuning ontvangen 
bij de verkoop van de geoogste groente.  

Vierkante metertuinen  

Op drie scholen hebben 55 ouders meegedaan met vierkante metertuin workshops en hebben zij per 
school minimaal één schooltuin aangelegd. Ook hebben  vier ouders zelf thuis een vierkante 
metertuin aangelegd met ondersteuning van het team. 

Via een bevriende organisatie heeft Alerta Verde met een groep vrijwilligers 25 vierkante 
metertuinen aan kunnen leggen in een vijftal wijken in het arme zuidelijke deel van de stad.  

 

Blije schoolkinderen met de 
oogst 

Aanleg vierkante meter 
moestuin bij een gezin thuis 

Workshop over compostering voor en met 
vrijwilligers 



Verkoop biologische groente  

Door de geringe personeelsbezetting is er dit jaar geen extra aandacht aan deze component gegeven. 
We hebben hiervoor dan ook geen promotiemateriaal ontwikkeld. 

Wel hebben we een aantal commerciële initiatieven gezien bij onze deelnemers waarbij we waar 
mogelijk ondersteund hebben. We hebben de Guillermo Urquidi school begeleid in hun sociaal 
productieve project dat gericht is op de productie in de schooltuin van uien voor de verkoop. 
Daarnaast heeft het tehuis van ValenTIA begin dit jaar een flink aantal courgettes uit de tuin verkocht. 
De Padre Luis school heeft groente verbouwd voor de dagelijkse schoolsoep. 

Catered Compost 

Het catered compost pilotproject is voortgezet waarbij we 2 keer per week de schillen ophalen om te 
composteren. Het composteringsproces was wat moeizaam door het overschot aan groen (nat) 
materiaal. Door tussen de schillen lagen met droge compost, zaagsel of eierdozen toe te voegen 
verbeterde de conditie van de compost aanzienlijk. Een experiment (dat bijna af is) met 
compostwormen in de compost begint ook goede resultaten op te leveren en levert kwalitatief een 
nog betere compost op. Door één restaurant wordt wekelijks groente afgenomen. Deze groente 
wordt verbouwd met compost van de door henzelf geleverde schillen. 

Milieueducatie en voorlichting, inclusief samenwerking met andere organisaties 

Deelname aan diverse informatiemarkten: de Ecoferia gericht op het jaar van de Boon van de FAO en  
op de Wereldgezondheidsdag, en op een groot opgezet 2-daags sociaal evenement over water en 
energie.  

Met twee andere organisaties heeft onze partnerorganisatie plaats genomen in de opstart commissie 
van de nieuwe landelijke netwerkgroep stadstuinbouw Bolivia. Verder zijn we actief geweest in de 
klimaatwerkgroep. 

Activiteiten in Nederland 

Door NME Mundial  is een lespakket ontwikkeld dat is uitgetest met studenten van de Haagse 
Hogeschool op de Duinoord basisschool. Dit is een groot succes en er is besloten om standaard 
leskisten te maken om zo praktisch NME onderwijs te kunnen geven op basisscholen in Nederland.  
Er is een NME-café in Baarn geweest waar we met elkaar hebben bijgepraat.  

 

                    Uitleg over het project ‘Catered Compost’ in de modeltuin van Alerta Verde 



Inkomsten en uitgaven van NME projecten in Bolivia 2016

Totaal Schooltuinen M2 tuinen Moestuin-Maaltijd Amazon Fund NME Nederland

Kosten begroting realisatie begroting realisatie begroting realisatie begroting realisatie begroting realisatie begroting realisatie

Gereedschap 2.687 1.288 1.690 666 997 621 1

Zaden/Planten 1.442 742 748 698 694 44

Tuinverbetering 7.597 3.045 2.569 1.236 5.028 1.782 28

Technische Ondersteuning 34.835 20.826 20.544 15.822 14.291 0 3.208 1.796

Inhuur derden (Kookworkshops e.d) 0 141 141

Workshops 0 1.445 1.445

Vervoer 833 379 455 261 379 65 40 14

Les materiaal 7.031 1.764 3.018 825 2.013 53 6 26 2.000 854

Algemene kosten 5.599 3.799 2.632 2.194 2.467 1.278 81 21 500 225

Publiciteit 0 199 0 164 35

Bestuurskosten 1.500 88 1.500 88

Overdracht NME-Alerta Verde 0 26.129

totaal kosten 61.525 33.717 31.655 21.701 25.870 5.451 0 3.506 0 1.858 4.000 27.331

Inkomsten

Subsidies 0 5.528 5.528

Bijdrage Stichtingen/fondsen 0 25.884 25.884

Bijdrage Particulieren 0 3.446 0 11 3.435

Bijdrage Deelnemers 0 30 0 30

Bijdrage Bolivia in natura 12.139 6.345 5.067 2.917 7.072 3.428

totaal inkomsten 12.139 41.233 5.067 2.958 7.072 3.428 0 0 0 0 34.847

resultaat 7.516

Toelichting

De begroting is veel hoger dan de realisatie, dit kwam omdat er in 2016 geen subsidie is gekregen van de nationale fondsen (er is wel goed gesponsord door 

particulieren en stichtingen/fondsen). Gelukkig waren we in staat om de uitgaven ook te beperken en hebben we door de grote inzet van de Boliviaanse medewerkers

en de inzet van Boliviaanse vrijwilligers veel weten te bereiken.

Het Schooltuinen project heeft voldaan aan de doelstellingen, door de tuinen op sommige scholen  voor zowel de ochtend school als de middagschool te gebruiken  

konden kosten worden bespaard.

Het Vierkante meter moestuin project heeft vooral gedraaid op de workshops op maat (de kerstactie 2015) en de inzet van vrijwilligers. 

Het Moestuin-Maaltijd project is nieuw en loopt van oktober 2016 tot december 2017 en wordt voor 50% door Kerk in Actie (14.500 euro ) gesteund.

Het Amazon Fund project is een vervolg op de schooltuin projecten in Rurrenbaque 2014 en 2015 in het boliviaanse Amazone gebied hiervoor

wordt lesmateriaal ontwikkeld om in de tropen te kunnen gebruiken. De kosten worden vergoed door Amazon Fund.

NME Nederland heeft samen met studenten van Haagse Hogeschool een lespakket voor basisscholen gemaakt en uitgetest op de Duinoordschool. Scholen 

kunnen tegen een vergoeding hiervan gebruik maken. De vergoeding wordt ingezet bij de projecten in Bolivia.

Het resultaat (7.516) gaat worden ingezet voor de projecten in 2017.


