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Natuur, Milieu & Educatie WERELDWIJD

Foto van de maand...
.

Van de redactie
Ten eerste nog de allerbeste wensen voor 2020! Door de
politieke situatie in Bolivia liep het einde van het jaar
anders. Desondanks heeft NME Mundial in 2019 via
verschillende projecten succesvol gewerkt in de
moestuinen. Hierbij hebben we veel leerlingen en gezinnen
bereikt. Als bestuur zijn wij ontzettend trots op het team
.
van Alerta Verde en iedereen die zich vrijwillig heeft ingezet
In het regenseizoen kan de waterharvesting-installatie met
voor of heeft gedoneerd aan NME Mundial. Allemaal
een enkele regenbui gevuld worden. Op de foto is te zien
ontzettend bedankt!
hoe we ook de overloop van overtollig water kunnen
benutten.

Mineros San Juan

ervaringen van Limbert, die een overschot aan oogst met
zijn moeder en broers gedeeld heeft, heeft een aantal van
zijn broers (die elders wonen) ook een tuintje thuis
aangelegd.

Dit is de naam van de wijk waar we het meest de aandacht
op richten met ons project. We hebben hier een klein
kantoortje, we werken met de San Vicente de Paul school,
de eetzaal, de kinderdagopvang, de naschoolse opvang en
het is gelukt om samen te werken met maar liefst 46
gezinnen uit de wijk.

Zo vertelt Jaime ons dat hij met zijn gezin met 8 kleine
kinderen, een vrouw met maagproblemen en een onzekere
werksituatie voor beide ouders, erg veel heeft aan zijn
kleine moestuin. Dankzij de tuin kan zijn vrouw voedzame
salades maken zonder pesticiden, iets wat erg belangrijk is
voor haar maag. En de groente uit de tuin is een welkome
afwisseling voor het bereiden van de maaltijden voor het
gezin.
Daarnaast heeft Jaime dankzij Rosalia van het Alerta Verde
team een aantal van zijn kinderen in kunnen schrijven bij de
sociale eetzaal. Ook is het team momenteel bezig met het
aanleggen van de waterharvesting-installatie, zodat Jaime
de tuin straks nog beter kan onderhouden.
De kruidentuin van de kinderopvang is ook erg goed
ontvangen. Met name tijdens de protesten waren er
verschillende ouders die aan de directrice om bepaalde
kruiden vroegen om een aantal kwaaltjes op natuurlijke
wijze te bestrijden.
Op de foto’s hierna zie je de tuin van don Limbert. De groei
van de fruitboompjes laat duidelijk zien hoe de tuin zich
ontwikkeld heeft. Dankzij de goede
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De reacties tijdens een groepskookworkshop waarbij de
deelnemende dames elkaar van tevoren niet kenden, laat
zien dat we met ons project de leefbaarheid in de wijk
kunnen vergroten. Niet alleen met het aanleggen van
tuintjes voor een gezondere woonomgeving en om
gezonder te eten, maar ook door mensen simpelweg met
elkaar in contact te brengen.
Wij zijn er daarom van overtuigd dat de speciale focus van
ons project op de wijk Mineros San Juan zo voor een
grotere impact op wijkniveau kan zorgen.
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Zoals je kon lezen in de vorige nieuwsFLITS, gaven
verschillende centra en gezinnen aan dat de moestuin erg
goed van pas kwam tijdens de maand van protesten en
blokkades. In die periode was groente schaars en erg duur.
Daarnaast zijn er een paar mooie succesverhalen die laten
zien waarom ons werk zo de moeite waard is.

