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Natuur, Milieu & Educatie WERELDWIJD

Foto van de maand...
.

In het kader van het
driejarige project
ondersteunen we ook
een aantal centras in
de omgeving. Op de
foto zijn we met het
personeel van de
kinderopvang bezig
met de aanleg van een
vierkantemetertuin
naast de ingang van
het centrum.

Van de redactie
NME Mundial bestaat 10 jaar. Dit vieren wij op 15
september met een symposium van 13.00 tot 18.00:
“Hoe stadslandbouw en voeding bijdragen aan het
verbeteren van de levensstandaard”.
Dit in samenwerking met onze partners de Haagse
Hogeschool, Voedwijs, OBS Overvecht en
Utrecht4GlobalGoals.
Locatie: school Spoorzicht in Utrecht Overvecht.
Sprekers: Arnold Brouwer en Jeroen Hilak
Wees welkom! Dat we ook nog steeds actief zijn in Bolivia,
is te lezen in deze flits.

Verse groente uit eigen tuin

Dit leidt ertoe dat ze vaak een ongezond dieet hebben dat
gebaseerd is op veel koolhydraten (rijst, aardappel, pasta
en vooral weinig groente), want dit vult de maag, is
goedkoop en geeft energie op de korte termijn. Met ons
project willen we hier verandering in brengen.

Salade op de Obispo Anaya school

De schooltuin op de Obispo Anaya school loopt net zo goed
als vorig jaar en er is alweer een lekkere salade gemaakt
met sla, snijbiet, peterselie en radijs uit de tuin. Daarnaast
is bij de ingang van de school als voorbeeld een vierkantemetertuin aangelegd. Na de wintervakantie kijken we hoe
we de groene ruimte voor de school in zijn totaliteit kunnen
verbeteren.

via een ouderbijeenkomst op school geinteresseerde
ouders gevonden onder de groep schooltuinleerlingen. Zo
kunnen ze samen thuis aan de slag. Daarnaast hebben we
twee groepen op wijkniveau, waarbij een wijkbestuurder
ons uitgenodigd heeft het project aan te bieden aan zijn
wijk.
De omgeving is georganiseerd in kleine wijken waarbij een
beperkt aantal straatblokken een wijk vormen. Deze
groepen bewoners hebben maandelijks overleg, met
verplichte aanwezigheid (boete als je niet komt). Aangezien
de wijken vaak nog niet erkend zijn door de gemeente
ontbreken er voorzieningen en moeten de bewoners samen
zorgen voor de leefbaarheid. Dit betekent een grote sociale
controle om de veiligheid te waarborgen en gezamenlijke
onderhoudsklussen. Regelmatig leggen inwoners
bijvoorbeeld samen een stuk straat aan of financieren een
gezamenlijke waterput.
Naast tuinieren verbeteren we met het project de leefomgeving door het groener maken van de ruimtes rond het
huis. De meest enthousiaste tuinders gaan we bovendien
belonen met ondersteuning bij het oogsten van
regenwater. Zo zijn ze minder afhankelijk van de
waterwagen. En we hopen uiteindelijk een aantal gezinnen
te stimuleren extra groente te verbouwen voor verkoop in
de wijk zelf.
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Het eerste halfjaar van ons driejarige project zit erop. We
hebben de omgeving gekozen waar we ons op gaan richten:
een buitenwijk van Cochabamba waar mensen onder
moeilijke omstandigheden wonen. Er is wel elektriciteit
maar slechte openbare verlichting, meestal geen riolering
en waterleiding. De bewoners zijn grotendeels migranten
uit de mijnbouwgebieden of van de Andes-hoogvlakte. Het
zijn voornamelijk gezinnen met een laag inkomen met
onzeker werk in de informele sector, waarbij ze per dag de
kost verdienen.

Daarnaast hebben we de eerste 20 familiemoestuinen,
gebaseerd op de vierkantemetertuin, aangelegd bij
gezinnen in de omgeving rond de school. Hierbij hebben we
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