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Natuur, Milieu & Educatie WERELDWIJD

Foto van de maand...

Van de redactie
Door een mooie donatie van bijna dertigduizend euro uit
Nederland, heeft het project in Bolivia een flinke impuls
gekregen. We kunnen ons nu voor langere tijd inzetten voor
twee scholen. We zoeken nog wel financiering voor de
wijkgerichte aanpak van het project voor de komende 3
jaar. Meer over deze aanpak lees je in deze flits.
Ondertussen krijgt het lustrumteam onder leiding van Arjen
Crince ook vorm. We hebben nu al zin om velen van jullie in
september te zien.

Start van de wijkgerichte aanpak
Dit jaar kozen we naast het voortzetten van het
scholenproject voor een wijkgerichte aanpak. We willen
drie jaar in hetzelfde gebied met scholen en gezinnen
werken. Zo kunnen we goed monitoren hoe iedereen het
oppakt en een methode ontwikkelen die we daarna kunnen
herhalen.
We hebben aan de hand van een lijst met criteria twee
locaties vergeleken. We hebben gekeken naar: de
mogelijkheden om te tuinieren (o.a. ruimte rond het huis,
beschikbaarheid van water, grondkwaliteit, lichtinval,
plaatselijk klimaat), de mate van ontwikkeling in de wijk
(wel/geen officiële status, voorzieningen zoals medische
zorg, riolering, gezondheidscentra, afvalophaaldienst,
groenvoorzieningen, scholen), de behoefte van de
bewoners (sociaal-economische situatie, beschikbaarheid
verse groente) en contacten met sleutelfiguren.

“Estrellas de la Calle” (Sterren van de straat) hebben we
met een workshop op maat ondersteund. We
combineerden de theorie met de aanleg van 2
vierkantemetertuinen en een composthoop. Dit deden we
samen met vrijwilligers, personeel en boliviaanse
stagiaires van deze stichting, die met straatkinderen
werkt.
Dit om ondersteuning te bieden bij de aanleg van een
familiemoestuin. We hebben hier de eerste deelnemers
voor de familiemoestuin geregistreerd. We kwamen er wel
achter dat de ouders zeer verspreid wonen.
We hebben ook contact opgenomen met de wijk Cabañas.
Een dichtbij de school gelegen woonwijk waar we jaren
geleden al eens een aantal tuinen aangelegd hebben. We
mochten ons project presenteren aan de buurtbewoners
op een vergadering van het watercomitee. Via beide
presentaties vonden we bijna 20 geïnteresseerde gezinnen.

De komende drie jaar richten we ons dus op de omgeving
van de school “Obispo Anaya” (zo’n 6 kilometer van het
centrum). We werken daarom dit jaar wederom met deze
school, om zo een ingang tot de wijk te hebben en de
schooltuin verder te kunnen ontwikkelen tot een
voorbeeldtuin voor de ouders. Daarnaast zijn we een paar
kilometer verderop begonnen op de school “Jesus”, waar
de directrice ons enthousiast ontving. Ze kende ons werk al
van een andere school.
Eind maart hebben we het project gepromoot op een
bijeenkomst met zo’n 100 ouders van de drie klassen die op
Obispo Anaya schooltuinles volgen.
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We hopen straks onder de meest enthouasiaste individuele
deelnemers enkele sleutel-figuren te vinden om via hen later
in een meer afgebakend gebied met meerdere gezinnen te
kunnen werken. In dat geval kunnen we de
groepsworkshops op locatie doen bij iemand thuis, kunnen
de gezinnen van elkaar leren en makkelijker onderling
ervaring en materialen uitwisselen.
Het project staat in de steigers en we registreren alle
stappen en kleine ongemakken (zoals bijvoorbeeld de grote
spreiding van de ouders). Die nemen we mee in de strategie
die we later willen gebruiken op andere locaties. Zoals altijd:
dank jullie wel voor jullie steun.
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Hoewel de omgeving rond Colcapirhua betere condities
heeft om te tuinieren hebben we toch gekozen voor het
gebied rond Obispo Anaya omdat de behoefte daar veel
groter is. We denken hier meer verschil te kunnen maken
en verwachten in drie jaar tijd tot zichtbare veranderingen
te komen.

