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Voorwoord
Van de Voorzitter
2017 was een goed jaar voor NME Mundial. De fondsenwervers hebben heel hard gewerkt en
voldoende fondsen weten te werven om het project goed te laten draaien. Onze dank daarvoor is
groot. Ook de workshops op maat waren een succes. De nieuwe website op ons vaste internetadres,
www.nmemunidal.org trekt steeds meer bezoekers en zowel potentiële donateurs als andere
geïnteresseerden weten ons te vinden.
In het bestuur van NME waren er geen wisselingen. Wel werd er in 2017 nog gezocht naar een
vrijwilliger voor NME Nederland. Deze positie die geen onderdeel uitmaakt van het bestuur maar wel
belangrijk is voor het uitdragen van onze boodschap in
Nederland, is in 2017 helaas niet opgevuld.
Alerta Verde is naast het werk op scholen dat doorloopt
ook gestart met een project voor tehuizen om ook daar
een positieve bijdrage te leveren. Het
composteringsproject “catered compost” kreeg een
vervolg in 2017. In 2017 zijn we ook een eetzaal gaan
ondersteunen om daar gezonde voeding voor de
kinderen te laten bereiden. Dit eetzaal project is
gekoppeld aan lessen en aan een productieve schooltuin.
We hebben in 2017 dus een aantal manieren gekozen om
bewustwording over gezonde voeding te vergroten: via
de lessen, via de tehuizen en door groente te verbouwen
en te koken en compost te maken.
Dat ons werk belangrijk blijft, blijkt wel uit het artikel
hiernaast.

Van de Penningmeester

Casi el 50 por ciento de los alumnos
de dos colegios en Cochabamba (del
área urbana) sufren de sobrepeso y
obesidad,
según
resultados
preliminares de una investigación
realizada por South Group con el
Proyecto Cerca Alimentación.
Vertaling: Bijna 50 procent van de
leerlingen op twee scholen in
Cochabamba lijdt aan overgewicht
en obesitas, volgens voorlopige
resultaten van een onderzoek
uitgevoerd door de South Group in
het projeect ” Cerca Alimentación”
(zie: Link)

In totaal zijn de kosten over 2017 lager dan begroot (50,6
duizend Euro vs. een begroting van 49,7 duizend Euro)
voornamelijk omdat de tuinen iets minder groot waren
dan voorzien en omdat er iets minder zaden en materiaal
werd ingekocht. De inkomsten (van 49,7 duizend Euro) zijn voor een groot deel conform de
begroting.

NME Mundial
Onze missie: Verbeteren onderwijskwaliteit op de onderwerpen Natuur, Milieu en voedselzekerheid
voor kinderen en volwassenen via een netwerk van educatieve projecten met het oog op
voedselzekerheid.
Doelstelling: Ondersteuning van projecten op het gebied van duurzame alternatieve voor stadstuin;
fondsenwerving is hierbij een essentieel onderdeel.
Opzetten en uitwerken uitwisselingsprogramma’s natuur en milieueducatie in Nederland en Bolivia
o.a. via schoolopdrachten, stages en vrijwilligerswerk.
Voor het behalen van onze doelstelling werken we samen met onze zusterorganisatie: Alerta Verde
in Cochabamba Bolivia.

Alerta Verde in 2017: School- en Vierkantemetertuinen
Onze doelstelling in 2017
Het vergroten van de zelfredzaamheid van de stadsbevolking via een milieu-educatieproject gericht
op de biologische moestuin. Tijdens theoretische en praktische lessen rondom een schooltuin
worden (milieu)bewustzijn en gezonde voedingsgewoontes gepromoot.
Het programma zet in op de volgende onderwerpen:
 Schooltuinen en vierkantemeter moestuinen, gebaseerd op tuinieren in de kleine ruimte met
eenvoudige middelen die in de stad beschikbaar zijn. Stimuleren van de leerlingen (en
ouders) om zelf thuis ook een stadsmoestuin aan te leggen.
 Gezonde voeding, via het biologisch verbouwen en lessen over het belang van goede
voeding.
 Milieubewustzijn, via lessen over afvalscheiding, met aandacht voor recycling van GFT-afval
in de composthoop, hergebruik van plastic verpakkingen voor het maken van gieters en
plantenbakken. Aangevuld met lessen over efficiënt watergebruik en “water harvesting”.
Op 4 nieuwe scholen is samen met leerlingen en leraren een moestuin ingericht en beheerd.
Hieronder een staatje met aantallen deelnemers en opbrengsten per school.
Schoolnaam
Rafael Arnaiz
Quintina Perez

kinderen
80
73

leraren
7
14

ouders
51
40

tuin in m2
28
32

opbrengst in kg
65

tuin-thuis
22

42

Obispo Anaya
111
3
44
81
Arnoldo
96
4
55
13
Schwimmer *
Totalen
360
28
91
159
201
* de tuin moest in de loop van het jaar worden verplaatst en is opnieuw aangelegd

2

24

De wekelijkse theorie- en praktijklessen zijn door 360 leerlingen gevolgd.
De betrokken leraren gaven aan het einde van het project aan zichzelf in staat te voelen om zelf een
tuin te kunnen beginnen en verscheidene leraren hebben interesse gekregen om zelf ook thuis te
gaan tuinieren.
Op 3 van de nieuwe scholen zijn de ouders actief betrokken bij het project, op 2 scholen is dit gedaan
via een workshop over gezonde voeding. Bij Obispo Anaya zijn de ouders betrokken bij het
schooltuinproject via de presentatie van de hele school, waarbij de leerlingen aan hun ouders laten
zien wat ze geleerd hebben met speciale aandacht voor gezonde voeding.

Op de scholen is samen met de leerlingen in totaal ca. 160 m2 tuin aangelegd. Er is peterselie, sla,
snijbiet, rode tuinmelde, komkommer, courgette en radijs geoogst in totaal voor 200 kg.
Op alle vier de nieuwe scholen hebben we een flyer uitgereikt met het aanbod om de leerlingen thuis
te helpen met de aanleg van een vierkantemetertuin. De gezinnen werd gevraagd om twee groep
workshops op de school bij te wonen en zelf voor de vierkantemetertuinbak te zorgen (dit kan met
gerecycled materiaal, bakstenen, planken, zelfs natuurstenen). Op de school Rafael Arnaiz was er
veel interesse en hebben we met de aanleg van 22 tuinen kunnen ondersteunen en op de Obispo
Anaya met 2 gezinnen.

Salade uit schooltuin

Aanleg en beheer vierkantemetertuin bij families thuis

Scholen uit voorgaande jaren.
We hebben dit jaar op totaal 9 scholen aan 1110 leerlingen ondersteuningsworkshops gegeven. Zoals
de tabel laat zien, zijn deze meestal gebaseerd op het zaaiklaar maken en inzaaien van de tuin.
Daarnaast hebben we op een drietal scholen speciale thema’s behandeld op aanvraag van de
scholen. Al deze scholen zorgen op eigen initiatief voor hun tuinen en houden deze in stand en
maken er binnen het schoolprogramma gebruik van.
school
Villa Graciela
San Jinez
Guillermo Urquidi

klas
leerlingen voorbereiding inzaaien oogst
2,6a en 6b
110
x
x
x
6a en 6b
75
x
x
alle klassen
390
x
x
3a,3b,3c,4a
Branko Petricevic ,4b,en 5a
180
x
x
Genoveva Rios
3b
35
x
x
Immaculade Concep 4,5 en 6
110
x
x
Santa Monica
3 en 5
72
x
x
x
San Marcelino
4 en 5
70
x
x
Santa Maria Micaela 2b en 5
68
x
x
totaal
1110

Tuinen op de Santa Monica

thema

gezonde voeding

ziekte/plaag bestrijding
ziekte/plaag bestrijding

bezoeken
4
3
6
4
2
3
4
3
2
31

Tuinen op de Immaculada Concepcion

Het catered compostproject loopt prima. De schillen van Tunari restaurant en Consuelo Montalvo
Catering worden twee keer in de week opgehaald waarbij ca. 300 liter schillen per week op de
composthoop komt. Dit wordt eens in de 2 weken aangevuld met koffiedik van 2 cafés. Een
belangrijk doel van dit component is het werken aan bewustwording. We voorkomen dat de schillen
op de gewone vuilnisbelt terecht komen. We hebben zo bovendien de beschikking over een goede
kwaliteit compost.

Padre Luis Diez del Pozo school, ondersteuning eetzaalproject
We hebben de school wekelijks ondersteund in de tuin en bij de start van het schooljaar hebben we
met een groep vrijwilligers van Bolivia Sostenible de infrastructuur van de tuin kunnen verbeteren.
Het schaduwnet is vernieuwd, we hebben twee kleine kassen en een composteerunit gebouwd. De
tuin werd beheerd door 2 klassen. Helaas hebben we tijdens het schooljaar slechts minimale oogsten
gezien en werd er over het algemeen onvoldoende voor de tuin gezorgd. De eetzaal heeft met de
ondersteuning van NME Mundial vanaf maart tot november kunnen functioneren, waarbij het
overgrote deel van de gebruikte groentes gekocht moest worden. We hebben verschillende pogingen
gedaan om het tuinbeheer te verbeteren, maar uiteindelijk heeft ook hier de grote droogte die in
Cochabamba heerste het onmogelijk gemaakt om de tuin optimaal te beheren. De directrice gaf wel
aan dat de eetzaal een hele positieve uitwerking heeft op de leerlingen. Zo kregen 15 leerlingen uit
arme gezinnen gratis elke dag soep en de overige leerlingen konden allemaal 1 keer in de week meeeten (elke dag een andere klas).

Een kleine kas

Composteer unit

De dagelijkse soep

Publiciteit
Dit jaar hebben we meegedaan aan de FEICOBOL, een internationale beurs in Cochabamba waar
meer dan 330.000 bezoekers waren. Samen met andere leden van het stadslandbouwnetwerk in
Bolivia hebben we voor 10 dagen een mobiele vierkantemetertuin geïnstalleerd en aan veel mensen
uitgelegd wat ons werk inhoudt. Daarnaast hebben we een vierkantemetertuin workshop gepromoot
en uiteindelijk een viertal workshops gedaan met geïnteresseerde bezoekers.
De peuters van de Nederlandse school in Cochabamba hebben de voorbeeldtuin in Bolivia bezocht.
Alerta Verde (onze partner in Bolivia) doet actief mee in het stadslandbouwnetwerk en is voor het
departement Cochabamba de coördinator voor het landelijk netwerk. Alerta Verde heeft op
uitnodiging en op kosten van een Duitse organisatie deelgenomen aan een internationale
stadslandbouw conferentie in Berlijn “International Urban Farming Conference 2017”.
Er is ondersteuning geweest van een studente van de Rijksuniversiteit Leiden die irrigatieonderzoek
heeft gedaan naar het watergeven in de diverse tuinen. Ook heeft zij, naast een aantal algemene
taken, ondersteuning gegeven bij de constructie van zonneovens.

Begroting en realisatie in euro's.
Kostensoort
begroting
Gereedschap
3.545
Zaden/Planten
2.029
Tuinverbetering
4.004
Technische Ondersteuning
14.716
Vervoer
484
Les materiaal
1.729
Algemene kosten
4.351
totaal kosten Bolivia
30.858
Algemene kosten NL
0
Publiciteit NL
0
totaal kosten
30.858
inkomsten
Bijdrage Stichtingen/Fondsen
19.611
Bijdrage Particulieren
2.000
Bijdrage deelnemers
0
Natura
9.265
30.876
totaal inkomsten
Specificatie inkomsten
Fonds van Zanten
2.000
Stichting Imelda-Nolet
7.500
Stichting Van Helden Tucker
2.000
2.000
Vereniging Trein 8.28 H.IJ.S.M.

realisatie verschil toelichting
2.541
1.004 Het gereedschap is goedkoper dan begroot.
105
1.924 Veel nog aanwezige zaden gebruikt
4.014
-9
13.321
1.395 1 ingenieur pas begonnen in maart
839
-355 Autokosten vergoeding aangepast in 2017
469
1.260 Nog aanwezig lesmateriaal gebruikt
4.590
-239 Iets hoger uitgekomen dan begroot
25.878
4.980
341
-341 Reiskosten bestuur;Bankkosten; Bijdrage Partin
333
-333 Advertentie t.b.v vermogensfondsen
26.552
4.306
14.398
2.143
63
8.832
25.436

5.213
-143
-63
433
5.440

De inkomsten zijn lager dan begroot, maar
in de pas gebleven met de uitgaven

898
2.143
63
8.832

Bijdrage FSD studenten
Diverse giften pariculieren
Bijdrage van deelnemers
Bijdrage in natura uit Bolivia

(Het bovenstaande financiële overzicht is geconsolideerd in het financieel verslag over 2017 op pagina 12. In dit
geconsolideerde overzicht, zijn de twee deelprojecten; die voor de scholen en die voor de tehuizen
samengevoegd.)

Alerta Verde in 2017: Groente verbouwen in opvangcentra
van Moestuin tot Maaltijd

Doelstelling
De bewoners van opvangcentra leren een deel van hun eigen voedsel te verbouwen en het bereiden
van een gezonde maaltijd. Wij hebben in 2017 in 7 verschillende centra gewerkt met 132
deelnemers, die nu allemaal in staat zijn om een eenvoudige moestuin aan te leggen en te beheren.
In totaal zijn er 48 kookworkshops gegeven, waaraan 90 mensen hebben deelgenomen (48 bewoners
en 42 personeelsleden).
De tehuizen zijn heel verschillend in hun opzet en doelstelling:
ValenTia een tehuis voor jong volwassenen, de bewoners komen uit kindertehuizen en worden
begeleid naar zelfstandigheid en naast school werken ze ook. De deelnemers hebben verschillende
roosters en daardoor was het alleen mogelijk om in het weekend les te geven. Na veel onderling
overleg is besloten om in augustus te stoppen.
In Casa de Vida hadden we een vergelijkbare situatie als in ValenTIA. Het betrof hier ook jongvolwassenen. In dit geval allemaal jongens die uit een tehuis situatie kwamen en ondersteuning
krijgen, terwijl ze werken en/of studeren.
Mujer Aguila een opvanghuis voor vrouwen, die te maken hebben gehad met geweld en die hier
tijdelijk verblijven. De wisseling van de bewoners is groot en daarom werd altijd aan het begin van de
les een samenvatting gegeven van het voorafgaande. De tuin is voor de dames ook een plek om tot
rust te komen.

Moestuin met schaduwnet

Groente op balkon

Zonnedroger voor groente en fruit

La Gotita is een naschoolse opvang met lunch en huiswerkbegeleiding, waar kinderen uit de buurt
drie dagen in de week terecht kunnen. De kinderen zijn op leeftijdscategorie ingedeeld voor de tuin.
Het personeel is erg enthousiast. De psychologe van de school was het opgevallen, dat een aantal
kinderen die altijd heel stilletjes waren zich door het werk met een team veel meer thuis voelen en
nu meer met de rest communiceerden. De kokkin gaf aan dat wat haar betreft de tuin nog verder
uitgebreid mag worden, want voor haar was het een genot om met deze verse onbespoten groente
te koken.
Albergue Mosoj Yan een tehuis waar meisjes zitten die te maken hebben gehad met (seksueel)
geweld, waaronder een aantal tienermoeders. Het tehuis heeft weinig ruimte voor een tuin en de
hoeveelheid lichtinval is een beperkende factor. We hebben een vierkantemetertuin aangelegd, een
buis om sla verticaal te kunnen verbouwen, een grote variatie aan plantenbakken en een vaste
plantenbak op de eerste verdieping. Aan de serie kookworkshops hebben 15 deelnemers meegedaan
(14 meisjes en een personeelslid).
Hijas del Rey een meisjestehuis met kinderen van 3 tot 16 jaar met een team, dat heel enthousiast is
over het project. Het is een vaste groep bewoners, wat het beheer van de tuin veel makkelijker
maakt.
Evangelina Booth is een centrum van het Leger des Heils waar meisjes tussen 7 en 16 jaar wonen. De
bewoners zijn in 2 groepen verdeeld en elke groep heeft een vierkantemeter tuin aangelegd en is
verantwoordelijk voor het beheer.

Algemeen
Samen met 5 centra is een beheersplan voor de tuin in 2018 opgesteld.
Op alle plekken hebben we laten zien dat het mogelijk is om met weinig middelen een tuin aan te
leggen. De vorm en grootte hangt af van de mogelijkheden ter plaatse. Er is gebruik gemaakt van
productie in de koude grond, vierkante metertuinen, etagebouw, verbouw in vaste potten en in
plastic buizen.
Bij het beheer van de tuinen is het van belang dat het personeel ondersteuning biedt aan de
bewoners en zorgt voor regelmaat in de verzorging van de tuin. De bewoners moeten voldoende tijd
hebben voor moestuinonderwijs en onderhoud.
Kookworkshops
Met twee voedingsdeskundigen hebben we de kookhandleiding geschreven. De handleiding bestaat
uit theorie: de voedingsleer, hygiëne in de keuken, geadviseerde hoeveelheden van de verschillende
producten binnen een maaltijd, bereiden van een complete maaltijd en koken zonder vlees. De
theorie wordt afgewisseld met het aanleren van praktische vaardigheden.
De kookworkshops zijn verdeeld in workshops voor het personeel en workshops voor de bewoners
en staan onder leiding van een chef-kok. Vooral de workshops voor het personeel trokken veel
belangstelling.

De bewoners van La Gotita en Mosoj Yan hebben 2 workshops in de keuken van de chef-kok gedaan.
Dit vanuit de gedachte, dat het voor de kinderen interessant is om een professionele keuken te zien
en een beetje een idee te krijgen hoe je je geld kan verdienen in de keuken.

Kookworkshop Mujer Aguila, bereiding lunch van die dag
de keuken bij de kok

Kookworkshop Mosoj Yan in

Begroting en realisatie in euro's
Op alle posten is minder uitgegeven dan begroot. We zijn op kleinere tuinen uitgekomen dan in de oorspronkelije opzet was gedacht en
de kookworkshops zijn iets anders ingericht.
Kostensoort
Begroting Realisatie Verschil Toelichting:
Gereedschap
638
577
61 Er zijn geen werkhesjes gemaakt en minder gereedschap aangeschaft.
Zaden/Planten
897
540
357 Door de kleinere tuinen minder noodzaak aanschaf zaden.
Tuinverbetering
2.009
1.446
563 Er zijn geen kassen gebouwd en minder bodembemesters gebruikt.
Technische Ondersteuning
17.916
17.571
344
Inhuur derden (Kookworkshops e.d)
4.640
4.118
522 We hebben 7 workshops+ingredienten minder uitgevoerd dan gepland.
Lesmateriaal
3.571
2.489
1.082 Slechts 4 folders ontwikkeld i.p.v. 7; geen stageaire
Overige kosten
3.517
3.245
272 De administratiekosten zijn verdeeld over de 3 projecten in 2017.
Totaal kosten
33.188
29.985
3.202
Inkomsten
Subsidies van Kerk in Actie
14.500
12.822
1.678 Er wordt maximaal 50 % van de kosten vergoed (kosten minus bijdr Bolvia)
Bijdrage Stichtingen/Fondsen
14.500
16.703
-2.203 De bijdrage van stichtingen en fondsen is ca. 2.000 Euro hoger dan begroot.
Natura
4.285
4.341
-56
Totaal inkomsten
33.285
33.866
-2.259
Specificatie inkomsten
De Johanna Donk – Grote Stichting
2.500
4.341 Bijdrage uit Bolivia
Dr. Hofstee Stichting
3.500
303 Giften en donaties
Prioriteitenfonds Provincialaat
Dominicanen
3.000
12.822 Subsidie Kerk in Aktie
Haëlla Stichting
2.400
Stichting Mundo Crastini Meliore
2.000
Johannes Stichting
1.000
St Weeshuis der Doopsgezinden
2.000
Het verschil tussen inkomsten en uitgaven 3.881 euro wordt gereserveerd voor het project in 2018.

(Het bovenstaande financiële overzicht is geconsolideerd in het financieel verslag over 2017 op
pagina 12. In dit geconsolideerde overzicht, zijn de twee deelprojecten; die voor de scholen en die
voor de tehuizen samengevoegd.)

Square “foot gardening” de vierkante meter tuin
De tuinen die Alerta Verde ondersteunt en aanlegt in Bolivia zijn veelal gebaseerd op het Square foot gardening
principe. Hierbij wordt een tuin verdeeld in vakjes van een Amerikaanse “foot” (ongeveer 30 cm). Een typische tuin
bestaat dan bijvoorbeeld uit 4 x 4 van deze vakjes met in ieder vakje typisch een ander gewas. Deze tuinen worden
meestal voorzien van een speciaal mengsel van aarde en compost zodat om de groei te optimaliseren. Een aantal
voordelen van deze vierkante metertuin op een rij:
- Vruchtbare grond, helft compost helft aarde
- dichtbij huis te maken
– Minder water nodig
– Weinig ruimte nodig
2
– Meer opbrengst per m dan conventionele tuin
In Nederland spreken we vaak van de vierkante meter tuin.

NME Voorlichting Bolivia
Deelname aan diverse informatiemarkten: de Ecoferia gericht op het jaar van de Boon van de FAO en
op de Wereldgezondheidsdag, en op een groot opgezet 2-daags sociaal evenement over water en
energie.
Met twee andere organisaties heeft onze partnerorganisatie plaats genomen in de opstart commissie
van de nieuwe landelijke netwerkgroep stadstuinbouw Bolivia. Verder zijn we actief geweest in de
klimaatwerkgroep.

NME Nederland
Bestuursvorm en vrijwilligers
NME Nederland Bestaat uit vrijwilligers: Een bestuur bestaande uit een voorzitter, penningmeester,
secretaris en bestuurslid NME Nederland. Daarnaast waren er vrijwilligers actief t.b.v. de
nieuwsbrief, website en fondsenwerving.
Jaar

Vrijwilligers / Opleiding stagiaires
Stagiaires

Waar

2008 2
2009 2/3

Educatie en kennismanagement groene sector (STOAS, Bolivia
Den Bosch), Cultureel maatschappelijke vorming (CMV,
Amsterdam), Bedrijfs-kunde en agribusiness (HAS, Den
Bosch)

2010 4

Bolivia

2011 3/1

Voeding en diëtetiek (Haagse Hogeschool)

2012 2/3

Voeding en diëtetiek (Haagse Hogeschool)
Universiteit van Wageningen

2013 4/2

TU-Twente; Wageningen; Dare2Go

2014/ 2/2
2015

Voeding en diëtetiek (Haagse Hogeschool) +
International Development (Wageningen)

2016 4/0

2 vrijwilligers hebben gewerkt aan fondsenwerving. 1
heeft gewerkt aan de website en er was een redacteur
voor de Flits.

2017 3/0

2 vrijwilligers hebben gewerkt aan fondsenwerving en
er was een redacteur voor de Flits.

Bolivia

De bestuurders van NME Mundial ontvangen geen vacatiegeld of toelage, alleen een beperkte
onkostenvergoeding voor reiskosten.

Activiteiten NME Mundial Nederland
De activiteiten van het bestuur en de vrijwilligers bestaan uit:
- Het verspreiden van de maandelijks digitale nieuwsbrief flits (~300 lezers)
- Voorbereiden en begeleiden van stagiaires
- NME Mundial bijeenkomsten (Café NME Mundia)
Daarnaast controleert NME Mundial de verslaglegging uit Bolivia van de zusterorganisatie Alerta
Verde, waar mogelijk bijgestaan door een kascommissie. Het NME-café gehouden op 1 juli 2017 in
Utrecht voor belangstellenden, donateurs en fondsen, in totaal ongeveer 50 bezoekers

Lessen op scholen in Nederland
Helaas zijn er in 2017 geen NME lessen geweest in Nederland. We waren in 2017 op zoek naar een
vrijwilliger die deze lessen weer kon initieren na het vetrek van Wilg van der Wal in 2016.

Statistieken sociale media
In 2016 is de internet pagina www.nmemundial.org volledig vernieuwd en opgefrist en dat heeft
geresulteerd in een groei van het aantal bezoekers van de website van rond de 400 per maand voor
2016 naar rond de 2,400 per maand in 2017.
Andere statistieken sociale media:








LinkedIn (27 volgers)
De website wordt maandelijks door rond 2,400 mensen bezocht
Twitter: 193 volgers
Facebook:
pagina NME Mundial 168 volgers
groep “Fundación Alerta Verde” 588 leden
Youtube kanaal NME Mundial: 10 volgers

Financieel Verslag 2017
Inkomsten en uitgaven 2017
Inkomsten en uitgaven van NME projecten in Bolivia en beheerskosten Nederland 2017

Kosten

Totaal
Schooltuinen
begroting realisatie begroting realisatie

Moestuin-Maaltijd
NME Nederland
begroting realisatie begroting realisatie

Gereedschap

4.183

3.118

3.545

2.541

Zaden/Planten

2.926

644

2.029

105

897

540

Tuinverbetering
Technische
Ondersteuning
Inhuur derden
(Kookworkshops
e.d.)
Reis en
verblijfkosten
Vervoer

6.013

5.460

4.004

4.014

2.009

1.446

32.632

30.892

14.716

13.321

17.916

17.571

4.640

4.118
4.640

4.118

638

577

134

134

878

1.568

484

839

394

729

Lesmateriaal

5.299

2.958

1.729

469

3.571

2.489

Algemene kosten

7.475

8.241

4.351

4.590

3.123

2.504

Publiciteit
Bestuurskosten
Totaal uitgaven

439

1.147
439

60

60

64.046

57.631

14.500

12.822

34.111

33.099

2.000

3.725

30.858

25.878

33.188

29.974

14.500

12.822

14.500

18.701

1.779

Inkomsten
Subsidies
Bijdrage
Stichtingen/fondsen
Bijdrage
Particulieren
Bijdrage Deelnemers
Bijdrage Bolivia in
natura
Totaal inkomsten
Resultaat

19.611
2.000

63
13.550

13.139

64.161

62.848
5.217

14.398
2.143

1.582

63
9.265
30.876

8.832

4.285

4.307

25.436

33.285

35.830

Toelichting begroting vs. realisatie 2017
In totaal zijn de kosten lager dan begroot, de kosten konden worden gedeeld over meerdere
projecten en door ruimtegebrek bij sommige tehuizen zijn er kleinere tuinen aangelegd dan was
voorzien.
Bij de schooltuinen kon gebruik worden gemaakt van aanwezig lesmateriaal en zaden. Vanwege de
financiële onzekerheid bij de start van 2017 is een landbouwkundig ingenieur een maand later
begonnen.
In 2017 is onder Algemene kosten NME Ned een bedrag van 1000 euro vergoed voor achterstallige
transport kosten in Bolivia.
De inkomsten zijn voor een groot deel conform de begroting. De hoogte van de subsidie is afhankelijk
van de werkelijke uitgaven en blijft daardoor iets achter t.o.v. de begroting.

1.582

Balans van NME 31-12-2017

Balans NME Mundial 31-12-2017 (euro)
DEBET

Bank
Vooruit betaalde
bedragen

2015

2016

21.266

37.038
3.620

21.266

40.658

2017

CREDIT
te betalen bedragen
Vooruit ontvangen
31.730 Project gelden:

2015
-844
2.000

2016
664

2017
1.678

2.164 Workshops op maat
Moestuin-Maaltijd
Eigen vermogen NME
33.894

1.575

950
12.994
26.050
40.658

950

18.535
21.266

31.266
33.894

Toelichting bij de balans
Het banksaldo is het saldo van de spaarrekening en de rekeningcourant bij de Rabobank.
Het vooruitbetaalde bedrag is al betaald aan Alerta Verde en er staan geen kosten tegenover.
Het te betalen bedrag is de teveel ontvangen subsidie van Kerk in Actie (KIA).
Voor de workshops op maat is nog 950 euro gereserveerd.

Exploitatie Stichting NME Mundial 2017

Exploitatie Stichting NME Mundial 2017 (euro)
Kosten
Algemene kosten
Bestuurskosten
Lesmateriaal
Publiciteit
Subsidies Alerta Verde

2015
197

2016
225

50

88
854
35
26.129
27.332

1.342
24.426
26.015

2017
Inkomsten
1.281 Subsidies
Bijdrage
60 Stichtingen/Fondsen
Bijdrage Particulieren
439
42.713
44.493

Resultaat

2015
18.570
8.422
4.614

31.606
5.591

2016
5.528
25.884

2017
12.822

3.435

33.099
3.788

34.847
7.515

49.709
5.216

Realisatie en inkomsten 2013-2017
In de tabel hieronder staan realisatie en inkomsten (voornamelijk uit fondsenwerving) van het
project per jaar als indicatie voor de omvang van het project in de afgelopen jaren.

2013-2017 inkomsten vs realisatie '000
Euro
60
50
40
30
20
10
0
2013

2014

2015
Realisatie

2016

2017

Inkomsten

Het project is in 2017 opgeleefd doordat er voldoende inkomsten waren van sponsoren in Nederland
en doordat in Cochabamba de personele bezetting goed was zodat er veel gerealiseerd kon worden.

Vooruitblik 2018
Het is belangrijk om het project voor meerdere jaren te definiëren en waar mogelijk sponsoren voor
meerdere jaren aan NME Mundial te binden. Dit komt de continuïteit van het project ten goede en
zorgt voor meer impact op de scholen waar mee gewerkt wordt. Gezien de ervaringen in de
verzorgingstehuizen, is het geen prioriteit om te werken met verzorgingstehuizen in 2018 en daarna.
In Nederland blijven we ons richten op het werven van kleine fondsen en het vinden en behouden
van een hoofsponsor. Ook willen we de natuur en milieulessen op scholen in Nederland doorzetten
om onze boodschap ook in Nederland te blijven uitdragen.
We hopen hierbij te kunnen blijven rekenen op de steun van velen van u!

¡Gracias!
Wij danken iedereen die ons dit
jaar gesteund heeft van harte!
Stichting NME Mundial
Tel +31 (0)6 -55101519
E-mail info@nmemundial.org
Web www.nmemundial.org
© Copyright 2017, Stichting NME Mundial
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze presentatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in
een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder
voorafgaande toestemming van de Stichting NME Mundial.
Deze presentatie is met grote zorg samengesteld door Stichting NME Mundial. Stichting NME
Mundial is echter niet aansprakelijk

Bijlage: Anbi Eisen Nederlandse Goede Doelen
 Uw instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis.
 De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen
winstoogmerk.
 Uw instelling en de mensen die rechtstreeks bij uw instelling betrokken zijn, voldoen aan de
integriteitseisen.
 De bestuurders of beleidsbepalers van uw instelling mogen niet over het vermogen van de
instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden
vermogen.
 Uw instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk
van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
 De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale
vacatiegelden. (bestuurders krijgen hooguit onkosten vergoeding)
 Uw instelling heeft een actueel beleidsplan.
 Uw instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
 Geld dat overblijft na opheffing van uw instelling wordt besteed aan een ANBI met een
soortgelijk doel. (Niet van toepassing)
 Uw instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.
 Uw instelling publiceert bepaalde gegevens op een internetsite.
√ = NME voldoet aan deze.
De meeste informatie waar ANBI om vraagt, is te vinden op www.nmemundial.org

