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Foto van de maand...

Van de redactie
“De Contribute Foundation beloonde onze presentatie voor
het project “Wateropvang voor de moestuin in Bolivia”.
Alerta Verde kan nu in 2019 en 2020 bij 30 gezinnen, 2
centra en 1 school een wateropvanginstallatie aanleggen.
Dit in de wijk Minero San Juan waar inwoners voor water
afhankelijk zijn van de regen en de waterwagen.
Annemarie de Koning is gekozen als vrijwilliger van 2018. Ze
is actief als fondswerver en beheert de website. Mede
dankzij haar inzet kunnen wij in Bolivia ons werk doen.

Tweede lustrum NME Mundial
16 maart was het dan eindelijk zo ver: de viering van ons
tweede lustrum. Er waren een kleine 40 man, waarbij er
naast het bestuur van NME Mundial en Arnold Brouwer, die
speciaal overgekomen was uit Bolivia, veel vrienden en
familie aanwezig waren. Maar ook oud-vrijwilligers en een
aantal geinteresseerden van de Haagse Hogeschool. Een
mooie mix van mensen die met zijn allen voor een
geslaagde middag gezorgd hebben.

Inzaaien nieuwe vierkantemetertuin bij de naschoolse
opvang van Horizonte in de wijk Minero San Juan.
In dezelfde periode heeft Arnold Brouwer aan alle klassen
van de Teun de Jagerschool in Utrecht Overvecht laten zien
hoe het leven in Bolivia is. Samen met onze vrijwilligster
Neeta heeft hij met de onder- en middenbouw (groep 1 t/m
4) plantenbakken gemaakt van gerecyclede verpakkingen.

Daarnaast was er muziek uit de Andes, verzorgd door
Inkapacha, was er de lustrumloterij en sloten we af met een
gezellige borrel.
Mede dankzij de sponsoring van Utrecht4GlobalGoals die
NME Mundial sponsort voor hier (Nederland) en daar
(Bolivia) hebben we deze lustrumviering extra glans kunnen
geven.
Iedereen die de afgelopen 10 jaar NME Mundial heeft
ondersteund nogmaals hartelijk bedankt en op naar de
volgende 10 jaar.
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Met het programma hebben we stilgestaan bij tien jaar
NME Mundial in Bolivia en de manier waarop we ons
ontwikkeld hebben de afgelopen jaren. Jeroen Hilak, een
biochemicus van de Haagse Hogeschool, gaf ons een
interessante lezing over een aantal essentiële aspecten van
gezonde voeding, gevolgd door een paneldiscussie over
onze eigen voedingsgewoonten en natuurlijk de link met de
projecten in Bolivia.

