
Foto van de maand 

De kookworkshops voor personeel van de tehuizen waren een 
groot succes.Met dank aan de ondersteuning van Kerk in Actie 

 
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

   
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tuinieren bij de kinderen thuis 
“Matías wilde nooit groente eten en hij hielp ook niet echt 
mee in het huishouden. Via het schooltuinenprogramma 
drong Matías er bij zijn moeder op aan om thuis een 
vierkantemetertuin aan te leggen. Hij beloofde zelfs alle 
groente uit de tuin zelf te proberen en te eten. Nu de tuin er 
is, ziet de moeder van Matías met veel plezier hoe goed hij 
voor zijn tuin zorgt. Hij eet meer groente en helpt ook meer 
mee in huis. De tuin hebben Matías en zijn moeder dus 
duidelijk dichter bij elkaar gebracht.” Arnold van Alerta 
Verde straalt als hij dit vertelt.   

Arnold heeft meer mooie voorbeelden van het positieve 
effect van het schooltuinenproject dat Alerta Verde al jaren 
uitvoert in de buitenwijken van Cochabamba in Bolivia. “Elk 
jaar werken we met de kinderen in de schooltuin vanuit de 
gedachte ze zoveel mogelijk te motiveren om zelf thuis te 
gaan tuinieren. Naast de schooltuinen zelf zijn er ook 
specifieke acties, zoals de gieterwedstrijden en het 
voorkweken van groente in lege flessen op school. De 
opkomende groentes planten de kinderen dan thuis uit. En 
aan het einde van het schooljaar kregen dit jaar meer dan 
600 kinderen op de 6 basisscholen waar we dit jaar wekelijks 
les gegeven hebben, een zakje zaden cadeau om zelf thuis in 
te zaaien tijdens de zomervakantie (in Bolivia het gunstige 
regenseizoen).” 

Nieuwsgierigheid  
Ook de leerkrachten zijn enthousiast. Zo vindt één van de 
docenten dat eigenlijk alle klassen mee moeten doen. De 
leerkracht (en psycholoog) merkte dat de leerlingen die 
meededen in de schooltuin meer verantwoordelijk-
heidsgevoel hadden en ze waren ontzettend enthousiast als 
ze in de tuin waren. Hij kon hun nieuwsgierigheid voor alles 
rondom de tuin proeven. Dit laat zien dat alternatief 
onderwijs gebaseerd op de schooltuin, kinderen op een 
verfrissende, andere manier prikkelt. 

 

Doña Silvia vertelde dat ook haar kleinste kinderen heel 
ijverig meedoen in de familiemoestuin. In navolging van de 
gieterwedstrijd op school, maakte zij thuis gieters voor de 
kinderen (3 en 5 jaar). (Gieters uit de winkel zijn te groot en 
te zwaar voor kleuters.) Bovendien leren kinderen op deze 
wijze dat afval herbruikbaar is.  

Tot slot de ervaringen van Romina. Romina heeft tijdens het 
schooljaar verschillende keren zaadjes mee naar huis 
genomen. Helaas met wisselend succes door de zware 
kleigrond in de tuin thuis. Toen de mogelijkheid kwam om 
zelf een vierkantemetertuin - waar grond met goede mest in 
verwerkt wordt - aan te leggen, heeft deze bevlogen leerling 
haar ouders net zo lang aan hun hoofd gezeurd totdat ze 
mee mocht doen. Deze dame werd vervolgens boos op haar 
ouders omdat de aanleg van de bak en het verzamelen van 
de grond niet snel genoeg ging. Maar nu heeft ze dus haar 
eigen tuin met goede potgrond die vol staat met 
verschillende groentesoorten waar ze erg goed voor zorgt.  

En de lijst van succesverhalen is veel langer... mede dankzij 
uw ondersteuning!  

 
Dankzij de steun van de St Willibrordusstichting/GGZ-NHN 
in Heiloo hebben we binnen het scholenproject dit jaar 24 
gezinnen kunnen ondersteunen bij de tuinaanleg thuis. 
Nogmaals hartelijk bedankt hiervoor. 
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Van de redactie 
Namens het bestuur van NME Mundial willen we Yvonne 
van Driel hartelijk bedanken voor 5 jaar tomeloze inzet als 
secretaris van NME Mundial. Haar Boliviakennis en 
toewijding waren van onschatbare waarde bij het 
schrijven van de projectvoorstellen. Bovendien is dankzij 
haar enthousiasme het “Cafe NME Mundial”, waarbij we 
jullie op de hoogte houden van onze projecten, een groot 
succes. Veel plezier met al je toekomstige activiteiten.  
We zullen je missen! 

Stichting NME Mundial 
Akkrummeraklaan 170 

3544 TV Utrecht 

Telefoon 
+31(0)655101519 

Email 
info@NMEmundial.org 

Website 
www.NMEmundial.org 
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