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Natuur, Milieu & Educatie WERELDWIJD

Foto van de maand...

De
voorbeeldtuin
van Arnold met
dreigende
luchten op de
achtergrond.

Van de redactie
In Cochabamba begon februari rommelig en regenachtig,
waardoor ons scholenproject wat vertraging opliep.
Gelukkig konden we wel een paar workshops op maat
geven.
In Nederland is ons team druk bezig om de financiering van
het project voor het hele jaar rond te krijgen. Ook bereiden
we het lustrum voor. Daarnaast zoeken we in Nederland
nog steeds naar een secretaris/social media expert.
Suggesties zijn welkom.

In Cochabamba was er veel aan de hand in februari. Hoewel
het nieuwe schooljaar 5 februari begon, konden we helaas
niet gelijk aan de slag. De scholen hebben een aantal dagen
(en soms weken) nodig om hun draai te vinden. De eerste
dagen komen nog ouders langs om hun kinderen in te
schrijven. Bovendien was het 12 en 13 februari carnaval,
belangrijke feestdagen voor de Bolivianen. En daar komt nog
bovenop dat het regenseizoen in februari alles op zijn kop
heeft gezet. Er zijn modderstromen door een woonwijk
getrokken en overvolle rioleringen hebben op meerdere
plaatsen voor flinke overstromingen gezorgd. Hierdoor had
een aantal scholen waar we mee werken wel wat anders aan
hun hoofd of waren ze nagenoeg onbereikbaar door een
gladde modderige weg naar boven. Ze gebruiken hier niet
voor niets het spreekwoord “Enero Poco, Febrero Loco”
(januari weinig, februari gek).
De rust is nu weer enigszins teruggekeerd en het heeft een
kleine week niet meer geregend. We zijn druk in gesprek met
de nieuwe schooldirecteuren. Op alle scholen zitten, door
het tweejarig toewijzingssysteem van het ministerie van
onderwijs, nieuwe directeuren/directrices. Ze moeten elke
twee jaar een examen doen en diegenen met de beste cijfers
mogen eerst een school kiezen. Zelf heb ik er mijn twijfels bij
of het wisselen van directeur elke twee jaar zo goed voor een
school is, maar zo werkt het hier.
We hebben deze maand vooral gewerkt aan het vernieuwen
van lesmateriaal, contact zoeken met de scholen en het
bezoeken van nieuwe scholen. Daarnaast hadden we ook
eindelijk tijd om weer een aantal ‘workshops op maat’ te
doen.
Zo heeft Ramiro 12 gezinnen bezocht, die via het project met
MISEREOR in plan700 een vierkantemetertuin geïnstalleerd
hadden. Dit om te zien hoe de tuinen er bij lagen en zo alvast
weer contact te hebben
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voordat we beginnen met het vervolgproject met
MISEREOR. Het was een genot om te zien hoe sommige
tuinen erbij lagen. Het was ook een goed moment om de
kennis over het zelf bestrijden van ziekten en plagen op te
frissen.

Daarnaast hebben we twee workshops kunnen doen op het
tehuis “Hijas del Rey” waar we vorig jaar mee gewerkt
hebben in het door Kerk in Actie mede gefinancierde project.
Het was heel spijtig dat zij begin dit jaar moesten verhuizen
en dus zelfstandig een nieuwe tuin op moesten zetten met
de kennis die ze binnen het project opgedaan hadden.
Dankzij de workshops op maat konden we ondersteunen bij
de tuin en zo samen een goede locatie kiezen, grond
voorbereiden en inzaaien. Hoewel we van plan zijn om af en
toe nog even te gaan kijken, zijn we er van overtuigd dat ze
nu zelfstandig door kunnen met de tuin.

Hoewel we eigenlijk een jaar te laat zijn met de workshops
(de donaties zijn eind 2016 binnengekomen) is het voor
Alerta Verde een grote steun om op zo’n manier aan een
vraag vanuit de samenleving te kunnen voldoen. Deze
fondsen geven de vrijheid om in te gaan op verzoeken waar
we binnen de projecten, waarbij we meer gebonden zijn,
meestal weinig mee kunnen. Hartelijk dank voor jullie steun!
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