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Foto van de maand...
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Van de redactie
Vrijwilligers zijn erg belangrijk voor NME Mundial. In
Nederland werken we samen met een groep vrijwilligers die
met veel enthousiasme meedenkt en meehelpt om NME
Mundial in Nederland te laten draaien. We hebben
fondsenwervers Annemarie en Corrie, Neeta die werk doet
voor NME op Nederlandse scholen en uiteraard Kim van
Tekstbureau KimTikt, die de nieuwflits redigeert.
Voor Alerta Verde zijn vrijwilligers minstens zo belangrijk.
Deze maand leest u in de flits een verhaal van Loes Nijkamp
die mee heeft gelopen op de scholen in Bolivia.

Gieterwedstrijden op de scholen
Als vrijwilliger ben ik een aantal weken geleden mee
geweest naar de gieterwedstrijden op de scholen om foto’s
te maken in Bolivia. Toen ik hoorde dat de kinderen hun
eigen gieter moesten maken, dacht ik ‘Maar met welke
materialen gaan ze die dan maken? En hoe?’. Ik wist zelf
niet zo goed wat ik moest verwachten en kwam eigenlijk
niet verder dan een plastic fles met wat gaatjes aan de
onderkant. Gelukkig zijn de kinderen hier een stuk
creatiever en heb ik prachtige creaties voorbij zien komen
die net zo goed water geven als een echte gieter.

Alerta Verde presenteert haar werkzaamheden op
de gezondheidsmarkt in de wijk Minero San Juan.
Een mooie kans om nieuwe mensen te bereiken.
Uit elke klas wordt een winnaar gekozen door de kinderen
te laten stemmen op welke gieter ze het beste vinden. De
gieters worden op drie criteria beoordeeld; hoeveel
verschillend gerecycled materiaal ze hebben gebruikt, hoe
de gieter functioneert ("como lluvia", als de regen) en hun
creativiteit. De gieter mag alleen bestaan uit gerecyclede
materialen en niets mag dus gekocht zijn. Gelukkig kwam
dit niet voor, want bij de kinderen ontbrak het totaal niet
aan creativiteit. Ik heb gieters voorbij zien komen die leken
op een robot, een jetpack, een varken, Nemo en nog veel
meer, maar ook gieters die op verschillende manieren
functioneren.

Uit de winnaars van de klassen wordt één winnaar gekozen
die de school representeert in de strijd met de andere
scholen. Hierna wordt de uiteindelijke de winnaar van de
gieterwedstrijd uitgekozen. De kinderen die de beste
gieters hebben gemaakt, krijgen ook nog een klein prijsje,
zoals bijvoorbeeld nieuwe zaadjes of een plantje voor in
hun eigen moestuintje.
Loes Nijkamp
Loes Nijkamp is een vrijwilliger die via Beyond South America bij
Alerta Verde terecht is gekomen.
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De gieterwedstrijd wordt georganiseerd met de
achterliggende gedachte dat de kinderen na de
gieterwedstrijd de gieter thuis kunnen gebruiken in hun
eigen moestuintje. Een nieuwe gieter kopen kost redelijk
wat geld en op deze manier worden spullen die anders
maar thuis liggen ook nog gerecycled.
Daarnaast brengen de kinderen op deze manier ook de
bewustwording mee naar huis en is het een manier om de
ouders te betrekken bij het schoolproject. Je kon dan ook
duidelijk zien wanneer de ouders hadden meegeholpen aan
het maken van de gieter. Zelf zag ik vooral dat de kinderen
erg veel plezier haalden uit het laten zien van hun creaties
en het beoordelen van hun klasgenootjes.

