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Foto van de maand september
.

Van de redactie
Er is veel gebeurd in Nederland met NME Mundial. Op
veler verzoek is het lustrum uitgesteld naar maart 2019.
Ook is er een kersverse voorzitter: Haya Douidri. Haya
komt oorspronkelijk uit Syrië en heeft een master in
International Affairs en werkte onder andere voor Shell
en de VN. De afgetreden voorzitter, Diederik Wawoe,
zal de taak van secretaris voorlopig op zich nemen.
Ondertussen gaat het werk in Bolivia gewoon door
zoals in deze dubbeldikke flits met een update van
september en oktober te lezen is.
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In het kader van ons huidige project werken we niet alleen
met scholen en gezinnen, maar is er ook ruimte om een
aantal andere instellingen te ondersteunen. Het
kinderopvangcentrum San Vicente de Paul is één van die
instellingen.
We ondersteunen hier sinds een half jaar. Waar we
begonnen zijn met één vierkantemetertuin en een paar
bedden in de grond zijn er inmiddels 3 vierkantemeter, aan de enthousiaste directrice
tuinen en is met dank
ook het aantal groentebedden in de grond flink uitgebreid.
De tuinen naast de ingang van het centrum zijn ook
bedoeld om buurtbewoners enthousiast te maken over het
programma om zo ook bij mensen thuis te gaan tuinieren.

De Branko Petricevicschool waar we in 2011 dagelijks
lesgaven en daarna nog een aantal jaren ondersteund
hebben met inzaaien, heeft opnieuw contact gezocht. Dit
ter
ondersteuning
van
hun
ambitieuze
schooltuinprogramma met nu zelfs een openlucht
leslokaal in de schooltuin.
Daarom is het ook zo belangrijk dat er dankzij onze
samenwerking met Fundación Abril (stichting April) een
grote watertank voor het opvangen van regenwater is
aangelegd bij het centrum.

Fundación Abril bouwt deze tanks samen met de
begunstigden en kan zo voor relatief lage kosten voor een
grote verbetering in de leefkwaliteit van de buitenwijken
van Cochabamba zorgen.

Ondersteuning in deze wijk, Ushpa Ushpa op zo’n 10km van
de stad, is erg belangrijk omdat hier, zoals in zoveel
buitenwijken rond de stad, veel migranten vanuit andere
delen van Bolivia wonen. Vaak onder moeilijke
omstandigheden. De wijk zelf ontbeert belangrijke
voorzieningen zoals drinkwater en riolering.
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De directrice vertelt ons dat de moestuin een grote
ondersteuning voor het centrum is. Het centrum is
afhankelijk van bijdrages van de ouders en van de
gemeente zelf, die helaas onregelmatig ondersteunt met
voedingsmiddelen. Sinds de moestuin goed functioneert
wordt er elke week voor zo’n 200Bs (25 euro) aan verse
biologische groente geoogst uit de tuin voor de lunch van
de kinderen. Dit zal in de toekomst met het opgevangen
regenwater nog veel meer kunnen worden.
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In de wijk kopen de mensen water van de waterwagens
(tankwagens met water); duur water van soms bedenkelijke
kwaliteit. De directrice heeft bovendien nog veel meer
goede ideeën voor de tuin van het centrum. Naast het
steeds verder uitbreiden van de moestuin gaan we ook een
aantal fruitbomen planten.

