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Foto van de maand...
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Van de redactie

Tuinieren voor de eetzaal
15 juli zijn de lessen na een korte wintervakantie van twee
weken weer begonnen. Voor de meeste scholen betekent
dit dat we vlak voor de vakantie de laatste gewassen
oogsten en de tuin een aantal weken rust krijgt. Het is
namelijk nagenoeg onmogelijk om de irrigatie te regelen als
er niemand is. Bovendien valt de wintervakantie middenin
de periode waarin het nauwelijks regent en de lucht erg
droog is waardoor de planten twee weken zonder water
slecht overleven.
We zijn daarom erg enthousiast dat de Padre Luis Diez del
Pozo school op eigen initiatief samen met de betrokken
leraren een irrigatierooster opgesteld heeft om ook in de
vakantieperiode de tuin te onderhouden en zo de
productiecyclus van de gewassen niet te doorbreken.
De afgelopen maanden hebben we een aantal mooie
stappen gezet in de tuin. De druppelirrigatie met een
watertank op hoogte om zo via de zwaartekracht te
irrigeren is met ondersteuning van de stichting April
geïnstalleerd. Dankzij een enthousiaste docent zijn er een
tweetal voortgezet onderwijsklassen betrokken bij het
project. We hebben een aantal keer kunnen overleggen
met de schooltuincommissie waardoor er meer coördinatie
ontstaat tussen de verschillende verantwoordelijken en de
kok is ook steeds meer betrokken bij de moestuin. Ze oogst
zelf en staat er voor open om het menu deels aan te
passen aan wat de tuin te bieden heeft.

In juli hebben we de eerste door Contribute
gesponsorde watertank voor het oogsten van
regenwater geplaatst. Deze zal nu nog gebruikt worden
om water van de waterwagen te kopen maar vanaf
december zal regenwater opgevangen worden.
Daarnaast wordt er momenteel een golfplaten dak over het
schoolplein geplaatst waarmee aankomend regenseizoen
het regenwater opgevangen kan worden om de twee
25.000-liter ondergrondse watertanks die door stichting
April gedoneerd zijn te vullen. Hiermee hopen we de
waterproblemen definitief op te kunnen lossen.
Momenteel is er meestal wel water maar soms zijn er net
een aantal dagen dat er te weinig water is. Dit zorgt er niet
direct voor dat de hele tuin dood gaat maar zorgt wel voor
vertraging in de ontwikkeling van de gewassen. Met name
druppelirrigatie kan voor een relatief grote tijdswinst in de
productie zorgen omdat het makkelijker wordt om de
planten met grote regelmaat van voldoende water te
voorzien. De komende periode gaan we een grotere
watertank op het platform plaatsen zodat er ongeveer een
week geïrrigeerd kan worden zonder dat de pomp aangezet
hoeft te worden.
Met de aankomende lente kunnen we weer een grotere
variatie aan gewassen inzaaien en zal er meer geoogst
kunnen worden. Door de hogere temperaturen en de
langere dagen zullen de gewassen namelijk sneller gaan
groeien.

De tuin zal zo in de tweede helft van het schooljaar een nog
grotere bijdrage kunnen leveren aan de eetzaal. Op de
school worden steeds meer mensen zich bewust van de
mogelijkheden van de schooltuin voor het eetzaalproject.
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De stichting heeft nieuwe enthousiaste bestuursleden. De
voorzitter wordt Karen van Nunspeet en de secretaris
Egon van Amelsfoort. Beiden zijn allang betrokken bij ons
werk in Bolivia en zijn daar ook op bezoek geweest.
Diederik (oud voorzitter en secretaris) blijft gelukkig nog
actief als ondersteuner voor de nieuwkomers. Diederik is
voorzitter geweest vanaf mei 2014. Haya, onze vorige
voorzitter heeft wegens drukke werkzaamheden haar
taken moeten beëindigen. Beiden dank voor hun inzet.

