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Foto van de maand...
.

Van de redactie

De Obispo Anaya
school is dankzij goed
onderhoud de eerste
school dit jaar waar we
een salade met
groenen uit eigen tuin
hebben bereid.

Deze week lazen we toevallig een artikel over EarthEcho een
NGO die gelooft dat kinderen en jongeren in staat zijn om
onze planeet te veranderen. Belangrijke pijlers van deze
verandering zijn volgens deze NGO, inspiratie en activering
van jongeren ten behoeve van het milieu.
Alerta Verde is al meer dan 10 jaar bezig met inspiratie en
activering op scholen. Zoals u in deze flits kunt lezen niet
alleen in stedelijke gebieden maar ook bijvoorbeeld in het
Amazonegebied.

Schooltuinen in de Amazone
Onze Boliviaanse partner Alera Verde werkt in Bolivia niet
alleen samen met NMEMundial, maar ook met de Nederlandse stichting Amazon Fund. Deze stichting faciliteert
natuur- en milieueducatieprojecten in het Amazonegebied.
Als onderdeel van deze samenwerking, heeft Alerta Verde in
2013 voor het eerst gewerkt met drie scholen in
Rurrenabaque, in het Boliviaanse Amazonegebied. Vorig jaar
is er gewerkt aan het schrijven van een handleiding die
specifiek toegespitst is op het schooltuinieren in het
tropische Amazonegebied. Ook dit jaar werken we weer met
Amazonfund.

Tijdens dit bezoek, zijn er tuingereedschappen en zaden
uitgedeeld en zijn er afspraken gemaakt voor de
vervolgbezoeken. Twee directeuren bleken in 2013 ook met
het project te hebben samengewerkt en er bleek zelf dat één
school vanaf 2013 zijn schooltuin in stand gehouden heeft.
Ook waren er drie klassen waarbij de leerlingen aangaven in
het verleden met ons team gewerkt te hebben. Tijdens de
les was het dan ook merkbaar dat er basiskennis aanwezig
was bij deze leerlingen.
Aangezien per bezoek slechts één schooldag per school
beschikbaar is, worden de werkzaamheden beperkt tot het
werken met 2 tot 4 klassen per school. Hierbij zetten we de
theorieles kracht bij met een demonstratie of een korte
praktijkopdracht in de tuin, zoals te zien is op onderstaande
foto’s.

Alerta Verde gaat in de nabije toekomst aan de hand van drie
werkbezoeken van één week werken met zes scholen. Het
doel hierbij is tweeledig. Allereerst wordt de schooltuin
ondersteund d.m.v. de donatie van gereedschap en
groentezaden en door het geven van gastlessen. Daarnaast
zal gekeken worden in hoeverre de nieuwe handleiding
aansluit bij de realiteit van het opzetten en onderhouden
van een tuin in de tropen.
In mei heeft het team van Alerta Verde tijdens het eerste
bezoek kennisgemaakt met de klassen en docenten die de
schooltuinen op gaan zetten en onderhouden.
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Daarnaast wordt een deel van de dag gereserveerd om via
vragenlijsten en korte gesprekken te evalueren hoe de
werkzaamheden in de tuin verlopen en op welke manier de
schooltuinhandleiding hierbij ingezet wordt.
Het is erg verfrissend en uitdagend om in een andere setting
met een andere mentaliteit te werken met de themas waar
we al jaren ervaring mee hebben.
Zo blijven we scholieren inspireren en activeren!
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Het dorpje Rurrenabaque gelegen aan de rivier Beni op de
grens tussen de departementen Beni en La Pa.

