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Voorwoord
Van de Voorzitter
Om een blijvend verschil te kunnen maken in Cochabamba op het gebied van
natuur- en milieueducatie en gezonde voeding zijn een aantal ingrediënten
erg belangrijk. Allereerst een goed team in Bolivia dat met passie de
boodschap uitdraagt op de scholen. Vervolgens de mogelijkheid om de
boodschap tastbaar te maken door middel van tuinen en samen koken met
kinderen. Tenslotte uiteraard de giften van diegenen die deze boodschap
willen helpen uit te dragen.
In 2018 zijn verdere stappen gezet om het werk in Bolivia meer continuïteit
te geven: door in Bolivia een meerjarenproject uit te rollen in een specifiek
gebied kan de impact lokaal vergroot worden. Door vervolgens ook voor
meerdere jaren fondsen te werven kunnen we niet alleen de deelnemers
maar ook het team dat het werk in Bolivia uitvoert, meer zekerheid over de
toekomst van het project en dus meer (baan)zekerheid geven. Door het
harde werk van het lokale team, heeft het project in Bolivia 350 nieuwe
leerlingen weten te bereiken. Ook zijn er meer dan duizend kinderen
waarmee we al eerder hebben gewerkt bereikt. Er zijn ongeveer 20 gezinnen
ondersteund bij het maken van een stadsmoestuin. Er is ongeveer 37
duizend euro uitgegeven aan het project dit is minder dan de begroting
aangezien er voor materialen minder geld nodig was bijvoorbeeld omdat er
nog voorraad van zaden was.
In Nederland hebben de fondsenwervers weer fantastisch werk geleverd en
ongeveer 48 duizend euro opgehaald voor het project (ten opzichte van een
doelstelling van 44 duizend euro). De exploitatiekosten in Nederland hebben
we weer laag weten te houden (in totaal hebben we minder dan 200 Euro
uitgegeven naast een reservering van 1800 Euro voor het lustrum). Door de
exploitatiekosten in Nederland laag te houden kunnen we het bedrag dat ten
goede komt aan het project maximaliseren!
We zijn trots op wat er bereikt Bolivia en de inzet van het team en
dankbaar voor het werk van de fondsenwervers en de gift van vele gulle
gevers. Hartelijk dank!
Van de Penningmeester
In 2018 is de fondsenwerving voor het 3 jaren project Stadstuin voortvarend
en met succes van start gegaan, het team fondsenwerving heeft veel
activiteiten ontplooid en is erin geslaagd om naast 2018 ook voor 2019 een
gedeelte van het project van financiering te voorzien.
Het voor september 2018 voorziene 10-jarig Lustrum is uitgesteld naar maart
2019.
De kosten in Bolivia zijn lager als begroot mede door de het gebruik van al
aanwezig zaaizaad en lesmateriaal, kosten voor publiciteit en baseline studie
zijn lager (een stagiaire is afgehaakt ), de personele kosten zijn lager doordat
2 nieuwe mensen later zijn begonnen.
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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.

Werk In de tuin

en theorie in de klas

Familiemoestuinen
Bij de familiemoestuinen sluit de familie aan het begin een samenwerkingsovereenkomst 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.
In de eerste helft van 2018 zijn 21 gezinnen gestart. De 2e helft van 2018 zijn er 6 gezinnen doorgegaan
naar de 2e fase en 18 gezinnen gestart in de 1e fase.

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
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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 milieuactiviteiten zoals de
klimaatwerkgroep GTCC-j, de ecologische markt e.d.

Presentatie door Alerta Verde op het internationale culinair festival M’iski (400 deelnemers)
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Begroting 2018 - 2020 en realisatie 2018
Algemene toelichting bij realisatie 2018
De resterende bedragen van het 3 jaren project worden meegenomen naar de volgende jaren.
De ruime onderbesteding t.o.v. 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 tevreden. Een fonds heeft gelijk
voor de 3 jaar een bedrag overgemaakt, het bedrag (18.666) voor 2019 en 2020 wordt
wordt in die jaren verantwoord. Van de Gemeente Utrecht hebben we voor de lustrum activiteiten
4.000 euro ontvangen, deze wordt in 2019 verantwoord.

Begroting Stadstuin project 2018-2020
Omschrijving /jaar

Gereedschap
Zaden/planten
Onderwijs/Lesmateriaal
Ondersteuning tuininrichting
Vervoer
Algemene kosten
Baselinestudie *
Statistieken *
Publiciteit *
Onderzoek *
Scholing personeel *
Catered compost *
Padre Luis Diez del Pozo *
Totaal materiële kosten
Materiële kosten per project
Stadstuinbouw
Scholen
Promotie en innovatie *
Totaal materiële kosten

begroting realisatie begroting
2018
2018
2019

1.668
1.209
2.433
3.550
1.578
4.244
502

begroting
2020

begroting
Totaal

1.574 1.862
803 1.039
1.531 3.041
3.577 19.930
1.640 1.691
3.657 4.244

1.696
1.104
2.369
12.289
1.692
4.244

1.274
226
816
643
2.721
20.864

110
522
2.546
16.222

553
871
666
942
618
2.720
38.177

584
688
665
942
618
2.694
29.585

5.226
3.352
7.843
35.769
4.961
12.732
502
1.137
2.833
1.557
2.700
1.879
8.135
88.626

9.399
5.283
6.182
20.864

6.141 27.361
7.114 4.497
2.856 6.319
16.111 38.177

19.497
3.978
6.110
29.585

56.257
13.758
18.611
88.626

Technische ondersteuning per project
Stadstuinbouw
15.644
Scholen
13.369
Promotie en innovatie
2.214

11.079 22.492
17.728 14.241
315 2.220

23.569
14.869
2.327

61.705
42.479
6.761

Totaal technische ondersteuning 31.227

29.121 38.953

40.765

140.066

262
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Omschrijving /jaar

begroting realisatie begroting
2018
2018
2019

Project kosten Bolivia

52.091

Bijdrage Bolivia
Kosten projecten Bolivia
Begroting NME Nederland
Lustrum 10-jarig bestaan
Algemene kosten
Totaal NME Nederland
Totaal lasten
Baten
Particulieren
Fondsen
Totaal baten

begroting
2020

begroting
Totaal

45.344 77.130

70.350

199.571

9.053

9.778 10.781

11.573

31.407

43.037

35.565 66.349

58.777

168.163

1.000
1.600
2.600

1.886
137
2.024

1.600
1.600

1.600
1.600

1.000
4.800
5.800

45.637

37.589

67.949

60.377

173.963

1.000
44.637
45.637

2.050
48.873
50.923

1.000
66.949
67.949

1.000
59.377
60.377

3.000
170.963
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 projectleider en bestuurskosten die
in Nederland gemaakt worden.
In 2018 wordt het 10-jarig bestaan gevierd met belangstellenden, donateurs en onze vrijwilligers.
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NME Nederland
Bestuursvorm en vrijwilligers
NME Nederland Bestaat uit vrijwilligers: Een bestuur bestaande uit een voorzitter, penningmeester,
secretaris en bestuurslid NME Nederland. Daarnaast zijn 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), Bedrijfskunde 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.
2 vrijwilligers hebben gewerkt aan fondsenwerving en
er was een redacteur voor de Flits.
In oktober is de coördinator Nederland begonnen

2018 4/0

Bolivia

De bestuurders van NME Mundial ontvangen geen vacatiegeld of toelage, alleen een beperkte
onkostenvergoeding voor reiskosten.
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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 Mundial)
Daarnaast controleert NME Mundial de verslaglegging uit Bolivia van de zusterorganisatie Alerta
Verde, waar mogelijk bijgestaan door een kascommissie. In 2018 is geen NME-café gehouden.
Lessen op scholen in Nederland
Helaas zijn er in 2018 geen NME lessen geweest in Nederland. We waren sinds 2017 op zoek naar
een vrijwilliger die deze lessen weer kon initiëren na het vertrek van Wilg van der Wal in 2016. Deze
vrijwilliger hebben we gevonden in de persoon van Neeta Biharie.

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
Twitter: 193 volgers
Facebook:
o Pagina NME Mundial 168 volgers
o Groep “Fundación Alerta Verde” 588 leden
Youtube kanaal NME Mundial: 10 volgers
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Balans van NME 31-12-2018

Balans NME Mundial 31-12-2018 (euro)
DEBET

2016

2017

2018

Bank

37.038

31.730

64.647

3.620

2.164

5.223

Vooruitbetaalde
bedragen

CREDIT

2016

Te betalen bedragen

664

Eigen vermogen NME
33.894

1.678

Vooruit ontvangen project
gelden
Stadstuinbouw
Lustrum

69.870

2018
1.721

32.118
3.979

Workshops op maat

45.658

2017

950
26.050
45.658

950

786

31.266
33.894

31.266
69.870

2018

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 contributie van Partin en de te veel ontvangen subsidie van KIA.
Voor de workshops op maat is nog 786 euro gereserveerd.
De vooruit ontvangen projectgelden zijn voor het uitgestelde Lustrum en de jaren 2019/2020.

Exploitatie Stichting NME Mundial 2018

Exploitatie Stichting NME Mundial 2018 (euro)
Kosten
Algemene kosten
Bestuurskosten
Lesmateriaal
Publiciteit
Subsidies Alerta Verde
Totaal
Reservering
2019/2020
Resultaat

2016

2017

2018

Inkomsten

2016

2017

5.528

12.822

25.884
3.435

33.099
3.788

68.118
2.051
3.979

49.709

74.148

225

1.281

88
854
35
26.129

60
439
42.713

247 Subsidies
Bijdrage
60 Stichtingen/Fondsen
Bijdrage Particulieren
91 Gemeente Utrecht
37.841

27.332

44.493

38.239

33.847

35.909

7.515
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5.216

De in de tabel verantwoorde kosten zijn de operationele kosten van de stichting (bank, automatisering en fondsen
werving)
De opbrengsten zijn de inkomsten zoals gerealiseerd in 2018 voor het driejarenproject Stadstuinbouw en het Lustrum. Het
Lustrum is van september 2018 naar maart 2019 verplaatst. Een aantal stichtingen hebben een bijdrage gegeven voor 3
jaar deze bedragen zijn gereserveerd voor 2019 en 2020.
De dank van het bestuur gaat uit naar de organisaties die hebben bijgedragen aan het realiseren van de doelstelling van
NME Mundial dit zijn: De Johanna Donk-Grote Stichting, Dr. Hofstee Stichting, Gebroeders van den Bosch Stichting , Haella
Stichting, Marthe van Rijswijck Foundation, Royal Lemkes Foundation, Stichting Retera-van ’t Hof, Stichting Struan
Foundation, van Rumpt Foundation, Stichting Mundo Crastino Meliori ,de gevers die onbekend wensten te blijven en de
particuliere schenkers.
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Vooruitblik 2019
Het is belangrijk om het project voor meerdere jaren te continueren en waar mogelijk sponsoren voor
meerdere jaren aan NME Mundial te binden. Dit komt de continuïteit van het project en het personeel
ten goede en zorgt voor meer impact op de scholen, instellingen en bij de mensen waarvoor gewerkt
wordt.
In Nederland blijven we ons richten op het werven van kleine fondsen en het vinden van een
hoofsponsor. Ook willen we de natuur en milieulessen op scholen in Nederland doorzetten om onze
boodschap ook in Nederland te blijven uitdragen.
Tenslotte houden we in 2019 ons uitgesteld lustrum!
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 2018, 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
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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
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