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Foto van de maand...
Van de redactie
In Nederland is het eindelijk winter geworden. De knollen
zitten in de grond en de natuur komt tot rust. Scholen
bereiden zich hier voor op de kerstvakantie. Ondertussen
gaat het NME-team onvermoeibaar door met het
voorbereiden van het lustrum op 16 maart en natuurlijk
met fondsenwerving. Mocht u dit jaar nog mogelijkheden
hebben ons te ondersteunen dan waarderen wij dit zeer. De
details staan onderaan de pagina.
In Bolivia is het zomervakantie. Een mooi moment om de
balans van het project op te maken.

Zomervakantie
In Bolivia zit het schooljaar erop, de zomervakantie is
begonnen. Dit betekent dat ons schooltuinprogramma voor
dit jaar weer is afgelopen. We hebben met de
ondersteuning van NME Mundial op 5 scholen wekelijks les
kunnen geven aan in totaal 12 klassen en zo’n 450
leerlingen. Daarnaast hebben 11 scholen op eigen verzoek
één of vaak meerdere gastlessen ontvangen ter
ondersteuning van hun schooltuinprogramma.
Het was weer een genoegen om samen te werken met
kinderen van alle leeftijden. Het blijft mooi om het
enthousiasme te zien van de kinderen als ze in de tuin aan
het werk mogen. Of wanneer ze met smaak genieten van
een salade uit de eigen tuin, terwijl de ouders ons vertellen
dat hun kinderen eigenlijk nooit (rauwe) groente eten.

.

De winnaars van de vogelverschrikkerswedstrijd,
leerlingen van de “Juan Pablo de tweede” school, hebben
genoten van een heerlijke worteltaart.
produceren die we in gedachte hadden. De schooltuin was
daardoor nog vooral een ondersteuning voor de
ingrediënten voor de lunch. Maar dit jaar heeft stichting
April de school ondersteund met de aanleg van twee grote
watertanks die het regenwater op moeten gaan vangen van
het nog te installeren dak boven het schoolplein. Daarnaast
zal deze stichting begin volgend jaar een druppelirrigatiesysteem aanleggen voor een aantal lange groentebedden.
Dit zal het irrigeren van de gewassen vergemakkelijken en
daarnaast ook water besparen. Omdat de druppels precies
bij de gewassen terecht komen, is er veel minder water
nodig. Met al deze maatregelen zal de productie volgend
jaar weer verder kunnen verbeteren.

Op de Padre Luis Diez del Pozo school hebben we naast het
tuinieren met 2 klassen ook de eetzaal financieel
ondersteund zodat elke dag een aantal klassen op school
kon lunchen. Door watergebrek in de droogste maanden
hebben we helaas niet de groente kunnen
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Uiteraard hebben we het schooljaar traditioneel afgesloten
met het uitreiken van groentezaadjes (snijbiet, sla,
peterselie, radijs en courgette) aan alle kinderen die
wekelijks les gevolgd hebben. We rekenen erop dat veel
kinderen in de vakantie aan hun ouders laten zien hoe je
zelf thuis een moestuintje kan starten. In het regenseizoen
is de kans op succes in de tuin groot. Wanneer iedereen het
resultaat uit de tuin proeft bij de oogst hopen we dat een
groot aantal gezinnen de tuin in de toekomst in stand blijft
houden. Want een moestuin thuis is echt een grote stap
richting het verbeteren van voedingsgewoonten.
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Ook dit jaar hebben we weer gieterwedstrijden gedaan en
een vogelverschrikkerswedstrijd tussen de “Juan Pablo de
tweede” school in Cochabamba en de Klopvaart uit Utrecht
Overvecht. En er waren 4 scholen aanwezig op de
infomatiemarkt in het centrum van de stad waar ze hun
schooltuin hebben kunnen promoten.

