
                                                                                                                                                         
 

Jaarverslag stadstuinproject 2018-2020 – Verslag over 2018 

Het concrete doel voor het stadstuinproject is het verbeteren van de 

voedselzekerheid en de leefkwaliteit van de gezinnen in de armste wijken in 

Cochabamba.  Dit project wordt uitgevoerd op de scholen, met de gezinnen en 

in maatschappelijke centra.  

Scholen 

In 2018 hebben we op 4 nieuwe scholen met 348 kinderen uit 10 verschillende 

groepen in de klas en de tuin gewerkt. De schooltuin is samen met de kinderen 

aangelegd en ingezaaid. In de klas zijn de lessen gericht op goede voeding, 

kweken van groente, bemesting, compostering, efficiënt watergebruik en 

hergebruik van materialen. 

Op 10 scholen uit voorgaande jaren zijn aan 28 groepen met totaal 1018 

kinderen workshops gegeven over voeding en de moestuin. Hiervoor zijn ca. 100  

schoolbezoeken geweest.  

 

Leerlingen werken in de tuin 

Familie moestuinen en centra 

Bij de familiemoestuinen sluit de familie aan het begin een samenwerkings 

overeenkomst voor 6 maanden. Met het gezin (veelal de moeder) wordt een 

kleine moestuin aangelegd en beheerd en een lesprogramma geboden.  Daarna 

kunnen er vervolgafspraken komen voor de uitbreiding van de moestuin, 

tuinieren voor gevorderden, meer nadruk op gezonde voeding, het planten van 

(fruit)bo(o)m(en), en het werken in siertuinen/groenperken.  

Na het 1e  jaar komen de gezinnen in aanmerking voor waterharvesting en kan 

er voor een geringe bijdrage een watertank van 1200 liter worden geplaatst en 

aangesloten worden voor regenopvang. 

Theorie in de klas 



                                                                                                                                                         
 

In de eerste helft van 2018 zijn 21 gezinnen gestart. In de 2e helft zijn er 6 

gezinnen doorgegaan naar de 2e fase en 18 gezinnen gestart in de 1e fase.  

 

Een familie moestuin 

Centra 

Vanaf mei ondersteunen we de kinderopvang San Vicente de Paul. Het centrum 

heeft een hele enthousiaste directrice en de tuin is de afgelopen periode erg 

snel uitgebreid. De oogst uit de tuin wordt gebruikt voor de lunch die voor de 

kinderen wordt gemaakt en er zijn zelfs een aantal fruitbomen geplant. 

Daarnaast hebben we ondersteuning gekregen van stichting Abril bij het 

plaatsen van een grote regenwater opvangtank. Dit zal de productie van 

groenten in de moestuin in de toekomst zeer ten goede komen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderen verwerken de groente 



                                                                                                                                                         
 

Diversen 

- We hebben een aantal criteria opgesteld waaraan  de wijk waarin de scholen, 

familiemoestuinen en centra liggen moeten voldoen om mee te doen aan 

het project. We hopen hiermee te bereiken dat aan  het eind van de 

projectperiode  duidelijk te zien is dat de  leefbaarheid in de wijk is 

toegenomen. Sinds de 2e helft van het jaar ligt de keuze vast en werken wij in 

de zone Ushpa Ushpa in de wijk Minero San Juan, zo’n 12 km van het 

centrum van Cochabamba. In de wijk is geen waterleiding en voor water is 

men afhankelijk van regen en de waterauto. 

- Het catered compost project loopt goed: er worden bij 2 restaurants schillen 

opgehaald en samen met koffiedik verwerkt tot compost. Dit levert 

maandelijks 6 tot 10 zakken goede compost op voor de tuinen. 

- Onze partner Alerta Verde is in Cochabamba actief in diverse plaatselijke 

milieu activiteiten zoals de klimaatwerkgroep GTCC-j, de ecologische markt 

e.d. 

 

Presentatie door Alerta  Verde op het internationale culinair festival M’iski (400 deelnemers) 

 



Toelichting bij realisatie 2018

Algemene toelichting
De resterende bedragen van het 3 jaren project worden meegenomen naar de volgende jaren.
De ruime onderbesteding t.ov. de begroting is o.a. veroorzaakt door:
Zaden/planten:  Er was nog voorraad van vorig jaar.
Onderwijs/lesmateriaal: Er zijn minder lesfolders gedrukt dan verwacht. 
Baseline studie, statistiek en onderzoek: Een geplande stageaire is onverwachts afgehaakt.
Publiciteit: De vernieuwing van de website van onze Boliviaanse partner  is nog niet gerealiseerd.
Technische ondersteuning: 2 nieuwe medewerkers zijn later begonnen.
Baten
Over de baten van particulieren fondsen zijn we uitermate tevereden.  Een fonds heeft gelijk voor de 3 jaar 
een bedrag overgemaakt, het bedrag (18.666) voor 2019 en 2020 wordt in die jaren verantwoord.
Van de Gemeente Utrecht hebben we voor de lustrum activiteiten 4000 euro ontvangen,  deze wordt in 2019 verantwoord.

Begroting Stadstuin project 2018-2020
begroting realisatie begrotingtotingbegroting begroting

Omschrijving /jaar 2018 2018 2019 2020 Totaal
Gereedschap 1.668 1.574 1.862      1.696           5.226
Zaden/planten 1.209 803 1.039      1.104           3.352
Onderwijs/Lesmateriaal 2.433 1.531 3.041      2.369           7.843
Ondersteuning tuininrichting 3.550 3.577 19.930    12.289        35.769
Vervoer 1.578 1.640 1.691      1.692           4.961
Algemene kosten 4.244 3.657 4.244      4.244           12.732
Baselinestudie  * 502 502
Statistieken * 553         584              1.137
Publiciteit * 1.274 262 871         688              2.833
Onderzoek * 226 666         665              1.557
Scholing personeel * 816 110 942         942              2.700
Catered compost * 643 522 618         618              1.879
Padre Luis Diez del Pozo * 2.721 2.546 2.720      2.694           8.135
Totaal materiële kosten 20.864 16.222 38.177    29.585        88.626

Materiële kosten per project  
Stadstuinbouw 9.399 6.141 27.361    19.497        56.257
Scholen 5.283 7.114 4.497      3.978           13.758
Promotie en innovatie * 6.182 2.856 6.319      6.110           18.611
Totaal materiële kosten 20.864 16.111 38.177    29.585        88.626        

Technische ondersteuning per project
Stadstuinbouw 15.644 11.079 22.492    23.569        61.705
Scholen 13.369 17.728 14.241    14.869        42.479
Promotie en innovatie 2.214 315 2.220      2.327           6.761
Totaal technische ondersteuning 31.227        29.121 38.953    40.765        140.066

Project kosten Bolivia 52.091        45.344 77.130    70.350        199.571
Bijdrage Bolivia 9.053           9.778 10.781    11.573        31.407
Kosten projecten Bolivia 43.037        35.565 66.349    58.777        168.163     

Begroting NME Nederland
Lustrum 10-jarig bestaan 1.000 1.886 1.000
Algemene kosten 1.600 137 1.600 1.600 4.800
Totaal NME Mederland 2.600 2.024 1.600 1.600 5.800

Totaal lasten 45.637 37.589 67.949 60.377 173.963
Baten
Particulieren 1.000 2.050 1.000 1.000 3.000
Fondsen 44.637 48.873 66.949 59.377 170.963
Totaaal baten 45.637 50.923 67.949 60.377 173.963

Toelichting begroting  
Het stadstuinbouw project zijn de familiemoestuinen, de centra en de wateropslag.
Het scholenproject omvat de nieuwe scholen en de nazorg voor scholen uit voorgaande jaren.
Onder promotie en innovatie  vallen de met een *  gemarkeerde posten.
In 2018 bestaat de technische ondersteuning uit 3 Boliviaanse medewerkers en de Nederlandse
projectleider ter plaatse. Omdat er een ernstig watertekort is in sommige wijken breiden we het 
lokale team vanaf 2019 uit met een extra Boliviaanse medewerker zodat we dan met wateropvang en -opslag
aan de slag kunnen.  Dit veroorzaakt de stijging in de begroting ten opzichte van 2018.
De kosten voor de technische ondersteuning zijn geïndiceerd met 5% per jaar, terwijl de materiële
kosten gebaseerd zijn op het prijspeil  van 2018. 
De kosten in Nederland omvatten een jaarlijks  vliegticket voor de projctleider en bestuurskosten die
in Nederland gemaakt worden. 
In 2018 wordt het 10-jarig bestaan gevierd met belangstellenden, donateurs en onze vrijwilligers.


