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Natuur, Milieu & Educatie WERELDWIJD

Foto van de maand...

Van de redactie
Tijdens de onrust in Bolivia was het niet voor iedereen veilig
om de straat op te gaan en boodschappen te doen. Dankzij
de moestuinen van NME Mundial konden sommigen uit
hun moestuin verse producten oogsten.
In Nederland zijn de boeren aan het staken. Ze willen de
distributiecentra blokkeren. Het schijnt dat er na één dag al
flinke tekorten zullen zijn in de supermarkten. Iets wat je in
Nederland niet verwacht. Nog een extra reden om ook in
Nederland een moestuin te beginnen!

Op de kinderdagopvang zijn we begonnen met een nieuw
alternatief dat we komende jaar ook willen uitbreiden naar
de gezinnen: een kleine medicinale tuin.

Ook op het gebied van de familiemoestuinen en het
Door de grote onrust na de nationale verkiezingen in Bolivia
. driejarige project waarbij we meer op wijkniveau werken,
eind oktober, gevolgd door een grote hoeveelheid
hebben we belangrijke stappen gezet.
wegblokkades en veel (soms gewelddadige) protestmarsen,
hebben we een maand niets in het veld kunnen doen. Toch
Zo hebben we een klein kantoortje in de wijk “Mineros San
kunnen we als Alerta Verde terugkijken op een jaar waarin
Juan” gehuurd, waar we materialen opslaan en waar het
we weer mooie stappen gezet hebben met onze projecten.
team in tussenuurtjes kan werken. Daarnaast wordt het
langzaam een plaats waar de deelnemers ons weten te
Dankzij NME Mundial hebben we zeven scholen
vinden met vragen. De ligging in de centrale straat van de
wekelijks/tweewekelijks kunnen ondersteunen met
wijk is goed en draagt bij aan de zichtbaarheid van Alerta
schooltuinlessen. Daarnaast hebben we op acht scholen
Verde. Een veel gehoord commentaar van de mensen is dat
theoretische en praktische gastlessen gegeven.
veel stichtingen projecten doen waarbij ze alleen maar voor
een paar workshops en vooral het nemen van foto’s even
Op de Padre Luis Diez del Pozo school hebben we grote
langs komen in de wijken, maar hen daarna weer aan hun
vooruitgang geboekt met de schooltuin die vooral dient om
lot overlaten. Het wordt zeer gewaardeerd dat Alerta Verde
de eetzaal van groente te voorzien. Dit jaar hebben we
met meerdere huisbezoeken directe één-op-één
verreweg het meeste geoogst van alle jaren dat we op deze
ondersteuning aanbiedt en echt samen met de bevolking in
school actief zijn en het schooltuincomité is opgestart. De
de wijk aanwezig is.
tuin heeft nu ook deels druppelirrigatie, waardoor het
makkelijker is om voor een langere periode goed water te
De tuin in de kinderdagopvang en de goede relatie met de
geven en er bovendien minder water gebruikt wordt.
directrice heeft er ook toe geleid dat een aantal ouders
Dankzij onze samenwerking met Contribute hebben we een
naar ons doorverwezen zijn om zelf thuis met tuinieren te
grotere watertank geïnstalleerd, zodat de druppelirrigatie
beginnen. De tuin heeft een goede continue oogst voor de
nu een aantal dagen kan functioneren zonder dat de tank
lunch en die was met name erg welkom tijdens de lange
bijgevuld moet worden. Een betere coördinatie met de
maand van protesten, waardoor groente door de blokkades
keuken heeft er ook voor gezorgd dat er meer gebruik is
schaars werd in de wijk. Ook verschillende gezinnen waren
gemaakt van de groente uit de tuin en we hebben meer
tijdens deze maand extra blij met hun moestuin.
kunnen composteren. Daarnaast is de tuin weer iets verder
uitgebreid en waren er dit jaar meer schoolklassen bij
Bij mensen thuis zijn we ook begonnen met de eerste
betrokken.
installaties om regenwater te oogsten. Met dank aan
Contribute kunnen we het aankomende jaar op zo’n 35
locaties (gezinnen en centra) ondersteunen. Dit doen we als
extra stimulans voor de gezinnen die serieus met hun
moestuin bezig zijn. Daarnaast is het ook belangrijk voor de
leefbaarheid in de wijk. Deze is voor water namelijk
afhankelijk van de waterwagen. Op naar een vruchtbaar
2020!
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