
NME Mundial: Wie is wie... 

 
Vlnr Annemarie (fondsenwerving), Joop (penningmeester), Arjen 
(adviseur bestuur), Yvonne (secretaris), Arnold (Alerta Verde), 
Diederik (voorzitter) en Henk (financieel adviseur). Corrie 
(fondsenwerving) maakte de foto. Kim (redacteur) kon er helaas 
niet bij zijn. 

 
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

Stadslandbouwconferentie in Berlijn  
Hoewel dit eigenlijk geen activiteit van NME Mundial zelf is, 
was ik (Arnold) natuurlijk in Berlijn omdat NME Mundial de 
projecten al die jaren zo fantastisch gesteund heeft. Ik was 
hiervoor uitgenodigd door de Duitse organisatie ervan.  

Van 11 t/m 13 september was Alerta Verde op de inter-
nationale stadslandbouwconferentie in Berlijn. Hier kregen 
18 projecten van over de hele wereld de kans om zich via 
workshops te presenteren. Ook hielden ze “open space” 
presentaties: korte presentaties van 10 minuten waarbij 
deelnemers langs verschillende presentaties kunnen lopen 
om even mee te luisteren. Daarnaast waren er panel-
discussies in de grote zaal en bestond een groot gedeelte 
van de conferentie uit excursies naar stadslandbouw-
initiatieven in Berlijn.  

Een van de projecten die opviel was dat van Agroarte uit 
Colombia. Een project waarbij ze hiphop gebruiken om de 
jeugd van Medellin kennis te laten maken met  stads-
landbouw.  

 

‘s Avonds woonden we het eerste concert bij van “El AKA, 
HipHop Agrario” in Europa. Hiphop met indrukwekkende 
teksten over het leven in Medellin. Bijvoorbeeld over  
geweld, waarbij het niet alleen de  drugscriminelen  zijn  die  

voor veel onrust zorgen, maar ook de militairen die de 
burgers juist zouden moeten beschermen. 

Ook was er het project Binational Garden/Friendship Park 
Tijuana/San Diego. Een tuin bestaande uit een deel in 
Mexico en een deel in de Verenigde Staten die bruggen 
probeert te slaan tussen beide landen. 

In één van de paneldiscussies kwam ook naar voren hoe 
belangrijk het is om juist nu in de belegerde steden in Syrië 
stadslandbouw te ondersteunen. Een project, dat naast het 
zelf produceren van voedsel, dat door de grote schaarste 
bijna noodzaak is, ook hoopt brengt en mensen afleidt van 
de oorlogsellende. 

Een ander interessant project was het stadslandbouw-
project in Rosario. Een gemeente op een kleine 300 km van 
Buenos Aires in Argentinie, waar het project juist een  
initiatief van de gemeente zelf is. Hier werkt men al sinds 
2002 in gemeenschapstuinen samen met de bevolking aan 
agro-ecologische stadslandbouw. De boodschap die mij hier 
het meest opviel was dat op momenten waarin het 
economisch beter gaat met Argentinie, de interesse van de 
burgers en steun van de overheid afneemt om vervolgens 
in tijden van crisis weer volledig op te bloeien.  

Daarnaast kwamen natuurlijk ook de nodige moderne 
stadslandbouwtechnieken aan bod, zoals daktuinen en de 
combinatie van landbouw met vis waarbij het verrijkte 
water de groente bemest. Ook waren er verschillende 
architecten die meer vanuit stadsplanning naar de thema-
tiek keken. 

Zoals bij de opening van de conferentie meteen al duidelijk 
werd, was het vooral de bedoeling de verschillende 
projecten met elkaar in contact te brengen. Het was een 
verademing om je zo goed begrepen te voelen. Projecten 
over de hele wereld lopen tegen soortgelijke knelpunten 
aan en vieren soortgelijke successen. 
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Van de redactie 
Kennisuitwisseling met andere initiatoren van 
stadslandbouw is belangrijk. Arnold vertelt over zijn 
deelname aan een conferentie in Berlijn. 

 

Stichting NME Mundial 
Akkrummeraklaan 170 

3544 TV Utrecht 

Telefoon 
+31(0)655101519 

Email 
info@NMEmundial.org 

Website 
www.NMEmundial.org 
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Toekomstplannen 
Arnold was in september voor een stadslandbouw-
conferentie in Berlijn. En dus maakten het bestuur, de 
adviseurs en Arnold van de gelegenheid gebruik om in 
Nederland de plannen van Alerta Verde te bespreken.  
Schooltuinen, werken aan groene wijken en stads-
tuinbouw blijven kerntaken.  
Wij zetten ons daarvoor weer in. U ook?  

http://www.nmemundial.org/
http://www.nmemundial.org/
mailto:info@NMEmundial.org
http://www.nmemundial.org/
https://www.facebook.com/groups/238105659590054/
https://twitter.com/

