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Foto van de maand...

Van de redactie
Uitnodiging voor ’t Café NME Mundial in Utrecht en een
mooi project met schoolsoep.
Welkom in ‘t Café NME Mundial (uitnodiging)
Het bestuur van Stichting NME Mundial nodigt u van
harte uit in ons Café NME Mundial op zaterdag 1 juli 2017
in Utrecht. Arnold Brouwer, oprichter van NME Mundial
en werkzaam voor Alerta Verde, zal spreken over
tuinieren in kleine ruimtes.

Ook dit jaar organiseren we weer onze traditionale gieterwedstrijd, waarbij we kijken naar funcionaliteit, ontwerp en aantal
gerecyclede materialen. We hopen vooral dat de kinderen gieters maken die ze vervolgens ook thuis (of op school) gebruiken.

Deze ontmoeting voor en door vrijwilligers en
belangstellenden voor onze activiteiten in Bolivia, is deze
keer in samenwerking met Utrecht Natuurlijk en vindt
plaats bij Utrecht Natuurlijk op Vreugdenhillaan 31,
3526 ZB Utrecht.
De zaal gaat om 13:15 uur open en om 13:30 uur begint
het programma. We hebben twee lezingen en een
rondleiding door de moestuin van Utrecht Natuurlijk. Om
15.30 uur sluiten we af met een hap en een borrel. Dan is
er natuurlijk genoeg ruimte om samen met Arnold de
voortgang van de projecten in Bolivia te bespreken.
De directrice vertelt ons dat de schoolresultaten van de
leerlingen beter zijn sinds het soepproject en dat het
concentratievermogen is toegenomen.
Over het algemeen is het probleem in deze buitenwijk dat
beide ouders werken (in slecht betaalde onzekere
baantjes). Er is dus niemand die tussen de middag de lunch
(hoofdmaaltijd) kan bereiden. Hierdoor hebben de
kinderen een slecht voedingspatroon met incomplete
maaltijden.

Voor meer informatie ga naar onze site (directe link naar
de info?). Geef even door of u komt. Dat kan via
info@nmemundial.org of via de facebookpagina.

Gezonde soep op school
Dit jaar kreeg NME Mundial het verzoek om het eetzaalproject van de Padre Luis Diez del Pozo school te
ondersteunen. Op deze school bereiden we al sinds 2013
een maaltijdsoep voor de leerlingen. Dit jaar krijgen alle
klassen (meer dan 450 leerlingen) één keer in de week een
bord soep (voor een symbolisch bedrag). Een groep van 15
leerlingen uit probleemgezinnen krijgt bovendien elke dag
gratis een bordje.
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NME Mundial heeft toegezegd om het eetzaalproject voor
een schooljaar te steunen met €100 per maand voor
ingrediënten en extra ondersteuning in de schooltuin. Het
is namelijk wel de bedoeling dat de school steeds minder
afhankelijk wordt van donaties.
Fijn dat onze eerdere inspanning nu nog vruchten afwerpt
en dat we op deze manier heel concreet bijdragen aan een
extra stukje voedselzekerheid.
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De overheid heeft ook een schoolontbijtprogramma, dat
iedere gemeente zelf invult. Meestal krijgen ze een zakje
melk met een pakje koekjes en één keer in de week een
banaan. Dit is voor kinderen in de groei bij lange na niet
genoeg voor een ontbijt. Dat kunnen ze beter
“tussendoortje” noemen, want er zijn echt kinderen die
zonder ontbijt naar school gestuurd worden vanuit de
gedachte dat ze op school ontbijt krijgen.

