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Natuur, Milieu & Educatie WERELDWIJD

Foto van de maand...

Van de redactie
De voorbereidingen voor het lustrum van 15 september in
Utrecht zijn in volle gang. We gaan in ieder geval een link
leggen met een Utrechtse school en met moestuintjes in
Utrecht. Arnold is er die dag ook en zal het laatste nieuws
delen over het project in Bolivia. De rest van het
programma is nog een verrassing.
Ondertussen zit Alerta Verde ook niet stil zoals je weer in
deze flits kunt lezen.

Zo zien we het graag bij het square foot gardenprogramma voor gezinnen: met z’n allen de tuin in.

Onze partnerorganisatie Alerta Verde heeft samen met de
klimaatwerkgroep waar zij lid van is een schooltuinenuitwisseling georganiseerd voor organisaties en leraren op
11 mei.
De klimaatwerkgroep is een collectief met 6 regionale
afdelingen in de verschillende departementen van Bolivia.
Voor de uitwisseling hadden we bezoek van 2 organisaties
uit Oruro, 1 uit La Paz, docenten van 3 scholen en deelnemers van 4 organisaties uit Cochabamba.
In de ochtend bezochten we de Inmaculada Concepción en
de Padre Luis Diez del Pozo school waar Alerta Verde actief
is. In de middag kregen we een rondleiding bij “Mano A
Mano”. Hier is een modeltuin in aanleg met verschillende
agro-ecologische landbouwtechnieken die vooral bezoeken
van scholen krijgt.

Alerta Verde vond het belangrijk Inmaculada Concepción
te bezoeken. Deze bijzondere schooltuin is namelijk
aangelegd op het betonnen schoolplein in het hartje van de
stad, waarbij we gebruik hebben gemaakt van de “square
foot garden”-technieken. Echt een tuin op een plek waar je
die niet verwacht. Bovendien een tuin die heel waardevol is
omdat zoals de directrice zelf aangeeft, de leerlingen in de
stad tussen het asfalt en het beton leven en het goed is om
ook in aanraking te komen met de natuur.
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De Padre Luis Diez del Pozo school is ook bijzonder omdat ze
3 jaar geleden gestart zijn met een eetzaal waar de kinderen
soep eten na de lessen. In deze wijk is het grote probleem
dat vaak beide ouders werken en de kinderen soms niet eens
lunchen (de lunch is de hoofdmaaltijd in Bolivia). Sinds 2008,
toen de school voor het eerst meedeed
aan ons
schooltuinprogramma, is de tuin onderhouden. Sinds 2 jaar
ondersteunen we nu ook het eetzaalproject met het idee dat
de tuin voldoende moet gaan produceren om de kosten voor
de eetzaal te drukken. Dankzij Stichting Abril hebben ze sinds
kort twee grote watertanks om straks het regenwater op te
vangen als het dak boven het sportveld gebouwd wordt.
Stichting Abril was als speciale gast uitgenodigd om hun
werkwijze uit te leggen, die naast schooltuinen ook
gebaseerd is op samenwerken met de ouders voor de bouw
van de watertanks.
Na de lunch kregen we een uitgebreide rondleiding langs
fruitbomen, landbouwgewassen, kassen met verschillende
stadslandbouwtechnieken, stallen met verschillende dieren,
de biodigestor (waar via een anaeroob proces goede
biologische bemester gemaakt wordt van de dierenmest) en
de composteringstoiletten in de tuin van Mano a Mano.
De dag werd afgesloten met een moment van reflectie. Een
aantal organisaties die aanwezig was, is recent begonnen
met schooltuinen. De leden waren onder de indruk van de
gebruikte technieken en het was erg inspirerend om te zien
hoe andere organisaties vorm geven aan het gebruik van
schooltuinen. Het was een zinvolle dag waar we hopelijk in
november vervolg aan kunnen geven met een
uitwisselingsbezoek aan de schooltuinen in Sucre.
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