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Foto van de maand

Van de redactie
Onze Boliviaanse partnerstichting Alerta Verde is ook actief
om stadslandbouw in het algemeen onder de aandacht van
te brengen. In deze FLITS worden een aantal van die
bijzondere activiteiten toegelicht.

Safe the day: Café NME Mundial
Binnenkort bezoekt Arnold Brouwer Nederland.
Natuurlijk willen we daar aandacht aan besteden. Op
zaterdag 1 juli 2017 willen we u uitnodigen voor een
bijeenkomst met Arnold. Plaats en tijd van dit Café NME
Mundial maken we binnenkort bekend. Houd onze site in
de gaten: nmemundial.org

Alerta Verde on tour
Alerta Verde is de laatste tijd erg actief om naast de standaard projecten de stadslandbouw in Bolivia onder de aandacht van het algemene publiek te brengen.
Zo organiseert de stichting op verzoek van de docent
‘Sociale communicatie’ aan de San Simon Universiteit opnieuw een cursus voor zijn studenten. Het moestuinproject
huerto.com van deze Jorge Flores wordt uitgevoerd op de
campus van de universiteit. Het idee is dat de studenten op
deze manier in de toekomst beter de doelgroep van landbouwers begrijpen, wat de communicatie weer ten goede
komt.

We gaan regelmatig het land in! Zo stonden we – op uitnodiging van
Utrecht4GlobalGoals - op zondag 7 mei 2017 op de streekmarkt Goes
Global in Utrecht. Knutselen met afvalmaterialen: groentezaadjes
kweken in eierdozen, gieters uit plastiek flacons, tekenen en kleuren.
Ook gaven vrijwilligers van NME Mundial voorlichting over de
duurzame werelddoelen (SDG). Dat zijn de nieuwe afspraken van de
leden van de VN voor een mooiere en betere wereld zonder honger en
armoede.

Samen met Agrecol Andes, OINCO en de dames van Santa
Vera Cruz presenteerde Alerta Verde haar werkzaamheden.
Speciaal voor de beurs hadden ze zelfs een vierkantemetertuin op het asfalt geïnstalleerd. Verder lieten ze het
wormen-composteren zien en het zelf oogsten van zaden
(ze boden ook biologische zaadjes van de snijbiet en de
calendula te koop aan). Daarnaast kon het publiek “square
foot garden” cursussen volgen.

Alerta verde gaat een serie van 3 workshops organiseren
over de “square foot garden” en bodemvruchtbaarheid in
een biologische tuin. Dit is inclusief het zelf bereiden van
bemesters o.a. via compostering en het bestrijden van
plagen en ziektes op een natuurlijke manier. Alle drie de
workshops hebben zowel een theorie- als een praktijkonderdeel.

Deze workshops vonden plaats in de voorbeeldtuin van
Arnold Brouwer “El Buen Vecino” (de goede buur) en de
tuin van Ramiro Guzman, één van de ingenieurs uit het
projectteam. Een mooie kans dus om onze diensten ook
aan een breder publiek aan te bieden.

Daarnaast is Alerta Verde nauw betrokken bij het nieuw
opgerichte stadslandbouwnetwerk Bolivia. Zij stonden met
informatie over de projecten op de grote jaarbeurs die
tussen 26 april en 4 mei 2017 in Cochabamba plaatsvond.
Een grote beurs waarop naar schatting ook dit jaar weer
meer dan 300.000 mensen op afkwamen.

Het is bijna mei! Heb je tomaten, paprika of courgette
voorgezaaid? Dan mogen ze bijna naar buiten! Nu is het
ook het moment om kolen zoals boerenkool en broccoli
(voor) te zaaien. Dat kan wel meteen buiten.
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Op één middag installeerden ze samen met de deelnemers
een tuin en legden ze uit hoe de tuin beheerd moet
worden. Ook leerden de cursisten hoe ze zelf kunnen
composteren en hoe ze biologische bestrijdingsmiddelen
kunnen maken met bijvoobeeld ui en knoflook.

