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Extra ondersteuning op scholen
De tactiek van onze Boliviaanse partner is elk jaar starten op
zo’n 4 nieuwe scholen. Op die manier krijgen steeds andere
scholen de kans een tuin te starten, betrekken we steeds
nieuwe leraren en bereiken we nog meer kinderen.
Uiteraard laten we de scholen die na ons project de
schooltuin willen houden niet aan hun lot over.
Elk jaar bieden we gastlessen aan. De scholen kunnen een
verzoek indienen voor ondersteuning bij een activiteit die zij
belangrijk vinden. Vaak zijn dit gastlessen om samen met de
ingenieurs de tuin weer in te zaaien. De school bereidt de
groentebedden voor en samen met het team van Alerta
Verde zaaien ze de tuin opnieuw in. Soms krijgen we
specifieke verzoeken. Zo hebben we gastlessen gegeven
over voeding aan ouders en was er een jaar een school die
specifiek uien wilde verbouwen. We hebben alle klassen van
de school ondersteund bij het uitplanten van uien in hun
stukje van de tuin.
Dit jaar heeft Christian op de Jesus Maria school een gastles
verzorgd voor ouders over de verticale stadsmoestuin. We
hebben ook alle ouders een foldertje over de verticale tuin
mee kunnen geven. Daarna hebben de ouders de moestuin
zaaiklaar gemaakt en heeft Christian uiteindelijk met 4
klassen de tuin opnieuw ingezaaid.

Mede dankzij het catered compost-onderdeel van onze
projecten (waarvoor we schillen en koffiedik ophalen om
te composteren) kunnen we nieuwe tuinen een nog
betere start geven.
Op de Rafael Arnaiz school, waar we vorig jaar voor het
eerst actief waren, was veel interesse om door te gaan met
de tuin. Uiteindelijk hebben we 3 workshops gegeven
waarin we samen met twee klassen de tuin zaaiklaar
hebben gemaakt en groenten hebben ingezaaid..
Op de Villa Graciela school hebben we in 2 werkbezoeken
11 bedden ingezaaid met 3 klassen. Dankzij de
aanwezigheid van een flink aantal bomen op het
schoolterrein is de tuin goed bemest met verteerd
bladafval.

Ook de stadsmoestuin op het schoolplein van de Inmaculada
Concepcion school in het hartje van de stad hebben we
opnieuw kunnen ondersteunen. We hebben nieuwe
verhoogde bedden gemaakt, het schaduwnet vervangen en
samen met de leerlingen de tuin ingezaaid.

Wij zien de extra lessen op scholen uit voorgaande
jaargangen als een zeer waardevolle ondersteuning in het
proces van verzelfstandiging van de schooltuin. Net dat
kleine beetje extra steun vergoot de kans dat de tuin
opnieuw ingezaaid wordt. Dank wederom voor jullie steun
aan ons!
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Deze maand was in het nieuws dat we in Nederland nog
steeds te veel suikers eten. NME Mundial zet zich in voor
meer bewustwording op het gebied van gezonde voeding.
Als startpunt voor deze bewustwording kiezen we nog
steeds het liefst de schooltuin. Binnenkort start ons
scholenprogramma in Nederland weer onder leiding van de
nieuwe NME Nederland coördinator Neeta Biharie. Zo
kunnen we onze boodschap in Nederland nog beter
uitdragen.
Uiteraard gaan we ook door met ons NME-programma in
Bolivia zoals in deze flits te lezen is.

