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Foto 1:  Internet artikel over slechte eetgewoonten in 
Cochabamba (bron: http://www.opinion.com.bo/) 

Voorwoord 

Van de Voorzitter 

Ondanks dat een hoofdsponsor ontbrak voor het grootste deel van  2016 was het een fantastisch 

jaar. De fondensenwervers hebben heel hard gewerkt en voldoenden fondsen weten te werven om 

het project goed te laten draaien. Onze dank daarvoor is groot. Ook de workshops op maat in Bolivia 

waren een succes. De nieuwe website op ons vaste internetadres, www.nmemunidal.org, ziet er heel 

goed uit.  

Er waren een aantal bestuurswisselingen: in Nederland is bestuurslid Wilg van der Wal, NME 

Nederland, is teruggetreden aan het einde van het jaar heeft Henk Brouwer het 

penningmeesterschap overgedragen aan Joop Brouwer. 

 

Alerta Verde is naast het werk op scholen dat 

doorloopt ook gestart met een project voor 

tehuizen om ook daar een positieve bijdrage te 

leveren. Het composteringsproject “catered 

compost” kreeg een vervolg in 2016. Het doel van 

dit project  is om schillen op te halen bij 

restaurants, hier compost van te maken, deze 

compost te gebruiken voor het verbouwen van 

groente en die weer te verkopen aan restaurants. 

 

Dat ons werk belangrijk blijft, blijkt wel uit het 

artikel hiernaast. 

 

Samengevat staat hier dat er in Cochabamba veel 

traditionele gerechten bestaan uit junk food met 

negatieve effecten als gastritis, verhoogd 

cholesterol en obesitas.   

We danken u dan ook hartelijk voor de steun van 

het project. 

Van de Secretaris 

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 

http://www.nmemunidal.org/


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. 

Van de Penningmeester 

De begroting is hoger dan de realisatie, dit kwam omdat er in 2016 geen subsidie is gekregen van de 

nationale fondsen in Nederland (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. 

  



NME Mundial 
Onze 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. 

Doelstelling: Ondersteuning van projecten op het gebied van duurzame alternatieve voor stadstuin; 

fondsenwerving is hierbij een essentieel onderdeel. 

Opzetten en uitwerken uitwisselingsprogramma’s natuur en milieueducatie in Nederland en Bolivia 

o.a. via schoolopdrachten, stages en vrijwilligerswerk. 

Voor het behalen van onze doelstelling werken we samen met onze zusterorganisatie: Alerta Verde 

in Cochabamba Bolivia. 

Alerta Verde 

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. 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 

voorgaan de 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.  

Foto 3: Wedstrijd ‘Zelf Gieters Maken’ op 
de Tupac Katari school 

Foto 2: Schoolkinderen met 
de oogst van de schooltuin 



Foto 5: Aanleg vierkante meter 
moestuin bij een gezin thuis 

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

Moestuinen Thuis 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4: Arnold Brouwer maakt een vierkante meter 
tuin 

Square “foot gardening” de 

vierkante meter tuin 
De tuinen die Alerta Verde ondersteunt en aanlegt 

in Bolivia zijn veelal gebaseerd op het Square foot 

gardening principe. Hierbij wordt een tuin 

verdeeld in vakjes van een Amerikaanse “foot” 

(ongeveer 30 cm). Een typische tuin bestaat dan 

bijvoorbeeld uit 4 x 4 van deze vakjes met in ieder 

vakje typisch een ander gewas. Deze tuinen 

worden meestal voorzien van een speciaal 

mengsel van aarde en compost zodat om de groei 

te optimaliseren. Een aantal voordelen van deze 

vierkante metertuin op een rij: 

- Vruchtbare grond, helft compost helft aarde  

- dichtbij huis te maken 

– Minder water nodig 

– Weinig ruimte nodig 

– Meer opbrengst per m
2
 dan conventionele tuin 

In Nederland spreken we vaak van de vierkante 

meter tuin. 

 



Verkooppunten: 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. 

Extra activiteiten tuinen  

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 het 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. 
 
 

 
 
   
 

 

 
 

 
 

 

  

Foto 6: Uitleg over het project ‘Catered Compost’ in de modeltuin van Alerta Verde 



NME Voorlichting Bolivia 
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. 

 

NME Nederland 

Bestuursvorm en vrijwilligers 

NME Nederland Bestaat uit vrijwilligers: Een bestuur bestaande uit een voorzitter, penningmeester, 

secretaris en bestuurslid NME Nederland. Daarnaast waren er vrijwilligers actief t.b.v. de 

nieuwsbrief, website en fondsenwerving. 

 

Jaar  Vrijwilligers / 

Stagiaires  

Opleiding stagiaires Waar 

2008 2  TUE  

2009 2/3 Educatie en kennismanagement groene sector (STOAS, 

Den Bosch), Cultureel maatschappelijke vorming (CMV, 

Amsterdam), Bedrijfskunde en agribusiness (HAS, Den 

Bosch)  

Bolivia 

2010 4   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 

2016 4/0 2 vrijwilligers hebben gewerkt aan fondsenwerving. 1 

heeft gewerkt aan de website en er was een redacteur 

voor de Flits. 

 

 

De bestuurders van NME Mundial ontvangen geen vacatiegeld of toelage, alleen een beperkte 

onkostenvergoeding voor reiskosten. 

 

  



Activiteiten NME Mundial Nederland 
De activiteiten van het bestuur en de vrijwilligers bestaan uit:  

- Het verspreiden van de maandelijks digitale nieuwsbrief flits (300 lezers) 

- Voorbereiden en begeleiden van stagiaires 

- NME Mundial bijeenkomsten (Café NME Mundial) 

Daarnaast controleert NME Mundial de verslaglegging uit Bolivia van de zusterorganisatie Alerta 

Verde, waar mogelijk bijgestaan door een kascommissie. 

Lessen Duinoordschool   

In Nederland hebben we de NME lessen voor de Duinoordschool in Den Haag, verzorgd in 

samenwerking met stagiaires van de Haagse Hogeschool. Door het harde werk van onze medewerker 

NME Nederland, Wilg van der Wal zijn 4 studentes Diëtiek voorbereid op het geven van lessen op 

school. Wilg heeft daarbij dankbaar gebruik gemaakt van de ervaring opgedaan in voorgaande jaren.  

Daarna hebben de stagiaires zelf 6 lessen uitontwikkeld op basis van lessen uit voorgaande jaren. 

Hierbij zijn leskisten gemaakt met lesmateriaal die kunnen worden hergebruikt in de toekomst. 

De lessen leverden een sponsorbedrag op van de Duinoordschool van 1200 Euro. Twee studentes 

hebben op basis van deze ervaring standaard leskisten gemaakt die in de toekomst gebruikt kunnen 

worden voor lessen in het basisonderwijs. 

Er is een NME-café in Baarn geweest waar we met elkaar hebben bijgepraat. 

Statistieken sociale media 

In 2016 is de internet pagina www.nmemundial.org volledig vernieuwd en opgefrist door de 

vrijwillige inzet van Annemarie, Arjen, Kim (http://www.kimtikt.nl/) en Remon 

(http://www.schrijfbedrijfremon.nl/). 

 

Hieronder nog wat statistieken over de sociale media. 

- Linkedin (27 volgers) 

- De website heeft maandelijks rond 800 hits  

- Twitter (182 volgers) 

- Facebook:  

o pagina NME Mundial 148 volgers 

o groep “Stichting NME Mundial” 120 leden 

o groep “Fundación Alerta Verde” 503 leden 

- Youtube kanaal NME Mundial heeft in 2016 weer nieuwe video’s gekregen 

 

  

http://www.nmemundial.org/
http://www.kimtikt.nl/
http://www.schrijfbedrijfremon.nl/


Financieel Verslag 2016 

Inkomsten en uitgaven 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 14.29

1 

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 25.87

0 

5.451 0 3.506 0 1.858 4.000 27,331 

             

Inkomsten             

Subsidies 0 5.528          5,528 

Bijdrage 

stichtingen/fond

sen 

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           

*Alle bedragen zijn in euro’s 

Toelichting begroting vs realisatie 2016 

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. 

 

Balans 2016 van NME 31-12-2016 

        

DEBET      CREDIT     

  2014 2015 2016    2014 2015 2016 

      te betalen bedragen 17.093 -844 664 

      Vooruit ontvangen   2.000  

Bank  31.512 21.266 37.038  Project gelden:     

Vooruit 
betaalde 
bedragen 

   3.620  Workshops op maat  1.575 950 

      Moestuin-Maaltijd   12.994 

      Eigen vermogen 
NME 

14.419 18.535 26.050 

  31.512 21.266 40.658    31.512 21.266 40.658 

    *Alle bedragen zijn in euro’s   

Toelichting bij de balans 

De administratie van Alerta Verde wordt in Bolivia zelfstandig gevoerd. De balans en exploitatie 

bestaat uit de Nederlandse cijfers. Het overzicht inkomsten en uitgaven projecten staat hieronder. 

Uitleg per post as volgt: 

Vooruit betaalde bedragen: nog te ontvangen bedrag van Amazon Fund (€1011) en het 

vooruitbetaalde bedrag aan Alerte Verde (€2609). 

Te betalen bedragen: kosten die nog betaald moeten worden van 2016   

Workshops op maat: Opbrengsten kerstactie 2016 worden besteed in 2017. 

Moestuin-Maaltijd: Dit project loopt van oktober 2016 t/m 31-12-17. Uitgaven 2016 €3.506 

inkomsten 2016 €16.500 

Een eigen vermogen van ca. 15.000 euro willen NME Mundial in tact houden om als buffer te dienen 

voor projecten in de komend jaren. Voor 2017 hebben voor de 2 projecten nog nodig als bijdrage 

NME voor Moestuin-Maaltijd 12.500  Euro en voor het tuinieren op scholen en bij mensen thuis nog 

21.611 Euro. De fondsen werving is in volle gang voor beide projecten. 



Exploitatie Stichting NME Mundial 2016 

    

Kosten 2015 2016  Inkomst
en 

 2015 2016 

Algemene kosten 197 225  Subsidies  18.570 5.528 

Bestuurskosten 50 88  Bijdr 
Stichtingen/Fondsen 

8.422 25.884 

Les materiaal  854  Bijdrage Particulieren 4.614 3.435 

Publiciteit 1.342 35      

Subsidies Alerta Verde  24.426 26.129      

totaal kosten 26.015 27.332  totaal inkomsten 31.606 34.847 

resultaat      5.691 7.515 

*Alle bedragen zijn in euro’s 

Realisatie en inkomsten 2012-2016 

In de tabel hieronder staan realisatie en inkomsten (voornamelijk uit fondsenwerving) van het 

project per jaar als indicatie voor de omvang van het project in de afgelopen jaren.  

 

 

 

 
Aangezien een hoofdsponsor ontbrak, kromp het project in de afgelopen jaren. Creatieve 

fondsenwerving door middel van workshops op maat en het harde werk van de fondsenwervers 

hebben er voor gezorgd dat de afgelopen jaren de inkomsten op peil zijn gebleven. 
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Vooruitblik 2017 
De noodzaak om ons te richten op gezonde voeding en daarbij de scholen als startpunt nemen, zal 

blijven in de komende jaren. Er wordt dan ook door gegaan in de ingeslagen weg wat betreft het 

scholenproject. De scholen blijven fungeren als startpunt en naast de leerlingen proberen we ook 

ouders en leraren te betrekken bij ons project om samen de bewustwording te vergroten en een 

structurele verandering in het leefpatroon in gang te zetten. 

 

In Nederland blijven we ons richten op het werven van kleine fondsen en het vinden en behouden 

van een hoofsponsor.  

We hopen hierbij te kunnen blijven rekenen op de steun van velen van u!  

 

 

 

¡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  

© Copyright 2017, Stichting NME Mundial 

 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze presentatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in 

een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij 

elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder 

voorafgaande toestemming van de Stichting NME Mundial. 

Deze presentatie is met grote zorg samengesteld door Stichting NME Mundial. Stichting NME 

Mundial is echter niet aansprakelijk  

 

  



Bijlage: Anbi Eisen Nederlandse Goede Doelen 
 

 Uw instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis. 

 De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen 

winstoogmerk. 

 Uw instelling en de mensen die rechtstreeks bij uw instelling betrokken zijn, voldoen aan de 

integriteitseisen. 

 De bestuurders of beleidsbepalers van uw instelling mogen niet over het vermogen van de 

instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden 

vermogen. 

 Uw instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk 

van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven. 

 De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale 

vacatiegelden. (bestuurders krijgen hooguit onkosten vergoeding) 

 Uw instelling heeft een actueel beleidsplan. 

 Uw instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen. 

 Geld dat overblijft na opheffing van uw instelling wordt besteed aan een ANBI met een 

soortgelijk doel. (Niet van toepassing) 

 Uw instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen. 

 Uw instelling publiceert bepaalde gegevens op een internetsite. 

  
 
 
 
 

√ = NME voldoet aan deze.  

De informatie waar ANBI om vraagt, is ook te vinden op www.nmemundial.org 
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