Component familiemoestuinen en tehuizen
Familiemoestuinen
In 2019 heeft ons Alerta Verde team in totaal met 56 gezinnen gewerkt, waarbij steeds een
overeenkomst voor een half jaar gesloten werd. Bij iedere volgende overeenkomst krijgen de
gezinnen 1 nieuwe zak met bodembemester, alhoewel er van hen verwacht wordt dat ze zelf ook
gaan composteren.
Per overeenkomst geeft Alerta Verde nieuwe aanvullende materialen om de gezinnen te
ondersteunen bij het steeds completer maken van de tuin. De verschillende overeenkomsten zien er
als volgt uit:
Overeen
komst

Aantal
families

Inhoud overeenkomst

Eerste

20

Aanleg vierkante metertuin en composthoop. De gezinnen ontvangen 2
zakken bodembemester, groentezaden, plastic en een schaduwnet voor een
vierkante metertuin.

Tweede

23

Consolideren van de tuin (waar mogelijk uitbreiden) en vergroten van de
groente productie door een beter beheer. We doneren kruidenplanten (deels
opgekweekt in de kas van Alerta Verde) of fruitbomen (seizoensgebonden).

Derde

8

Uitbreiden van de tuin, wederom een donatie van kruidenplanten of
fruitbomen en voor de meest toegewijde deelnemers is er de mogelijkheid
om een wateropvangsysteem te installeren. Hiervoor wordt een eigen
bijdrage van het gezin gevraagd. Daarnaast is er aandacht voor het zelf
opkweken van gewassen om er zaden van te oogsten (aanleg zadenbank).

Vierde

5

Technische ondersteuning bij de tuin en afhankelijk van de wensen van de
deelnemers kan Alerta Verde ondersteunen bij de bouw van een kleine kas,
wormencompostering, druppelirrigatie, kruidentuin of siertuin. Voor deze
onderdelen leveren de gezinnen zelf ook een financiële/materiële bijdrage en
de aanleg gaat altijd in samenwerking met ons.

Totaal

56

Binnen elke overeenkomst is er altijd ruimte om extra te ondersteunen met technische begeleiding
die verder gaat dan de vastgestelde inhoud. Dit verzoek moet dan van de deelnemers zelf komen en
de gezinnen regelen zelf de benodigde extra materialen. We kunnen bijvoorbeeld al in de eerste
overeenkomst een grotere tuin aanleggen en als de deelnemers voor goede (bemeste) grond zorgen
kunnen wij extra zaden en planten doneren.
Van de gezinnen die we ondersteunen wonen er 46 in de wijk Mineros San Juan. Deze wijk is het
speerpunt van het project en hier concentreren we de ondersteuning die we bieden. We streven
ernaar in deze wijk merkbare veranderingen te bewerkstelligen die de leefbaarheid vergroten. In de
wijk liggen ook de verschillende centra waar we werken, één van de scholen die we ondersteunen en
Alerta Verde heeft er een kantoor.
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Een aantal keer per jaar zijn er workshops waar bepaalde thema’s zoals plaag- en ziektebestrijding,
gezonde voeding en composteren behandeld worden. Het is altijd lastig om de deelnemers te
compromitteren aan de workshops maar normaal gesproken zijn er rond de 10 deelnemers per
workshop.

Workshop gezonde voeding
Op dit moment is het een punt van aandacht dat slechts 15 gezinnen een goed functionerende
composthoop hebben. De gezinnen geven hiervoor verschillende redenen op. Sommige hebben
kleine boerderijdieren die alle schillen nuttigen, sommige gezinnen eten niet thuis, andere geven aan
dat ze bang zijn voor vliegenoverlast of zijn er gewoon nooit aan begonnen. Door de sociale onrust in
Bolivia hebben we van eind oktober tot eind november geen bezoek kunnen brengen aan de
gezinnen. Na die tijd hebben we ons vooral gericht op de tuin zelf bij de laatste bezoeken aan alle
gezinnen en niet meer aangedrongen op het composteren. Zelf composteren is mogelijk met weinig
materiaal en mest van kleine boerderijdieren kan zelfs helpen om het proces te versnellen. Er is geen
vliegenoverlast als de composthoop goed verzorgd wordt. Uiteindelijk is het vooral een kwestie van
gewoonteverandering (en dat kost moeite). Volgend jaar zal er extra aandacht zijn voor de aanleg
van de composthopen. Het zelf composteren kan de moestuin namelijk een flinke extra impuls geven
omdat zo de vruchtbaarheid op pijl gehouden kan worden zonder de noodzaak van extra financiële
middelen om bodembemesters te kopen.
Met dank aan de medefinanciering van Stichting Contribute hebben de eerste 4 gezinnen (met een
derde of vierde samenwerkingsovereenkomst) een wateropvanginstallatie gekregen. De gezinnen
zorgen zelf voor de dakgoten, een vlak oppervlak voor de tank (vaak een cementen basis) en dragen
350Bs (46 euro) bij in de kosten voor de aansluiting. Dit komt ongeveer neer op een derde deel van
de kosten voor de watertank (1200 liter) en de overige materialen zoals pvc-buizen, verbindingsstukken en een kraantje.

Geïnstalleerde wateropvang installaties
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Roxana Mendoza vertelde ons dat ze dankzij de aangelegde watertank in deze periode
(regenseizoen) beduidend minder water van de waterwagen hoefde te kopen en dat dankzij de
watertank de moestuin uitgebreid kon worden.

De tuin van Roxana Mendoza met de geïnstalleerde wateropvang installatie
Jaime Fiesta (2e samenwerkingsovereenkomst) geeft aan dat hij 8 kinderen heeft en een echtgenote
met maagproblemen. Voor zijn gezin is de eigen moestuin echt een uitkomst. Hij heeft door zelf
groente te telen geld kunnen besparen (vooral selderij, tomaat, peterselie, koriander, basilicum en
snijbiet). Zijn vrouw kreeg het advies om voor haar maagproblemen meer verse groente te nuttigen,
indien mogelijk biologisch. De tuin heeft hierbij erg geholpen, aangezien ze na het werk zelf salades
klaarmaakt met groente uit eigen tuin. Ook geeft Jaime aan dat het een activiteit is die het gezin bij
elkaar brengt omdat hij samen met zijn kinderen in de tuin werkt.
Een ander mooi voorbeeld van de kracht van een gemotiveerde deelnemer is Limbert Vasquez. Hij
heeft net met de eerste overeenkomst meegedaan maar koos gelijk voor een tuin van zo’n 12 m2.
Dankzij een goed beheer had hij een overvloedige oogst van sla, snijbiet, peterselie, koriander,
komkommer, rode biet en ui. Deze oogst heeft hij gedeeld met zijn moeder en broers en zussen.
Limbert heeft daarna meerdere van zijn broers geholpen om zelf ook thuis een tuintje te installeren.

De tuin van don Limbert, bij de start en volop in productie
De periode van sociale onrust in Bolivia heeft veel deelnemers laten zien dat een tuintje thuis echt
een uitkomst is. Julieta Vela zei ons dat de tuin een grote hulp was tijdens de conflicten, omdat ze
dankzij de tuin toch een lunch kon bereiden. Dora Hinojosa vertelde ons dat tijdens de conflicten de
groente erg duur was maar dat zij daar geen last van heeft gehad omdat ze alle verse groente uit
haar eigen tuin kon halen.
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Centra
In 2019 heeft Alerta Verde gewerkt met verschillende centra in de wijk Mineros San Juan. We
hebben ondersteuning gegeven aan de kinderopvang, naschoolse opvang en een eetzaal en we
hebben verschillende keren getracht met de medische post (naast de kinderopvang) samen te
werken.
In 2019 had de kinderopvang rond de 40 kinderen. De directrice draait het centrum, samen met drie
leraren en de kok. Zij doet ook het meeste werk in de tuin. Soms hebben een aantal ouders
ondersteund met specifieke werkzaamheden, zoals het ophangen van het schaduwnet. In de loop
van het jaar werd het voor de kok steeds vanzelfsprekender om uit de tuin te oogsten voor de lunch.
De kinderen worden soms als lesactiviteit meegenomen naar de tuin. De kinderopvang heeft een
goed functionerende composthoop waar vorig jaar zo’n 3 zakken compost van geoogst zijn. Het heeft
even geduurd voordat het keukenpersoneel uit gewoonte de schillen ging scheiden van het overige
afval. Het Alerta Verde team heeft elke 14 dagen met de kinderopvang samengewerkt en elke week
werd er een kort bezoek gebracht aan het centrum om te kijken hoe alles er voor stond.
De kinderopvang heeft naast de ingang 3 vierkante metertuinen en daarachter liggen een aantal
groentebedden in de volle grond. In de tweede helft van het jaar is aan de rechterkant van de ingang
een kruidentuin aangelegd d.m.v. het recyclen van autobanden. Deze tuin heeft een grote variatie
aan kruiden. Een deel ervan wordt gebruikt bij het bereiden van de maaltijden en een ander deel
heeft een medicinale werking en wordt gebruikt bij kleine gezondheidsklachten. De aanleg van de
kruidentuin was een gezamenlijke activiteit met ouders en kinderen.

Een deel van de kruidentuin bij de kinderopvang
In gesprekken met de ouders bleek dat de moestuin gezien wordt als een manier om geld te
besparen bij het bereiden van eten en dat er groente van hoogwaardige kwaliteit (biologisch)
geproduceerd wordt. De directrice heeft bovendien verschillende ouders enthousiast gemaakt om
mee te doen aan het vierkante metertuin programma bij de gezinnen thuis.

Moestuin op de kinderopvang voor de installatie van het schaduwnet en erna
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De tuin op dit centrum is zo’n groot succes door het enthousiasme van de directrice. Er was sprake
van dat de directrice misschien vervangen zou worden maar we zijn erg opgelucht dat ze uiteindelijk
toch opnieuw aangesteld is voor 2020. Blijft natuurlijk het punt dat het lastig is om afhankelijk te zijn
van het enthousiasme van één persoon.
Bij de naschoolse opvang werden er elke 14 dagen praktijklessen in de tuin gegeven (met een
wekelijks bezoek om te kijken hoe de tuin er bij ligt). Het centrum heeft 25 kinderen van 4-14 jaar
met 3 personeelsleden. Bij elke praktijkles werden er ongeveer 15 kinderen meegenomen naar de
tuin, zodat iedereen aan de beurt kwam. De oogst uit de tuin (2 vierkante metertuinen en een bed in
de volle grond) werd voor de middagsnack gebruikt (vooral salade) en soms werd de oogst verdeeld
onder de kinderen en personeelsleden. Aangezien er niet geluncht wordt op het centrum is er niet
voldoende afval om een composthoop te beginnen.
Bij de eetzaal eten 48 kinderen. Aangezien ze alleen komen om te lunchen en in principe geen
andere activiteiten doen is de moestuin opgezet met degene die verantwoordelijk is voor de keuken
en vrijwilligers. De tuin bestaat uit 2 vierkante metertuinen (begin 2020 wordt de tuin uitgebreid). De
kok van de eetzaal geeft aan dat de tuin helpt om de lunch te verrijken met meer variatie aan
groente. Met name voor de soep wordt veel gebruik gemaakt van snijbiet, peterselie, selderij en
koriander uit de tuin. De tuin heeft een eigen composthoop, waarbij de kok de gewoonte heeft
ontwikkeld om de schillen te scheiden.

Bereiding van de maaltijd op de eetzaal met verse groente uit de tuin
Er is momenteel de intentie om de tuin uit te breiden en om zelfs een kleine kas te plaatsen. Dit is
omwille van een productief project om groente te verbouwen voor de verkoop om zo eigen
inkomsten te generen. Alerta Verde heeft geholpen bij het schrijven van het voorstel om fondsen te
zoeken en zal helpen bij de uitvoering indien er fondsen gevonden worden. Het plan was om begin
2020 met een groep Amerikaanse vrijwilligers te starten met de voorbereidende werkzaamheden
voor de uitbreiding, maar door de grote politieke onrust is deze vrijwilligersreis helaas afgelast.
Momenteel hebben we de tuin uitgebreid met 2 nieuwe vierkante metertuinen en gaan we
ondersteunen met de aanleg van een wateropvanginstallatie.
Op de medische post hebben we gewerkt met een mevrouw die er naast woont. Zij deed een aantal
ondersteunende taken bij de post en kon ook zorg dragen voor de tuin. Daarnaast doet ze ook mee
aan ons programma met haar eigen moestuin thuis. Helaas is zij in de loop van 2019 weggegaan bij
de medische post en het was moeilijk om een nieuwe vrijwilliger te vinden met interesse voor de
tuin. Daarnaast werd de hoofdverantwoordelijke van de medische post ook vervangen (een lang en
traag proces) waardoor we de coördinatie kwijt waren en de tuin tijdelijk niet in beheer was. Maar
nu is dezelfde mevrouw momenteel opnieuw werkzaam bij de medische post en we willen het
komende jaar weer proberen de moestuin nieuw leven in te blazen.
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De directrice van de kinderopvang en de leidinggevende van de eetzaal vertellen ons dat in de eerste
weken van de politieke conflicten de centra nog gewoon open waren en dat de moestuin erg
belangrijk was voor het bereiden van de lunch. Het was in die periode onmogelijk om inkopen op de
centrale markt in het centrum te doen en enkele dagen werd de maaltijd zelfs bereid met vrijwel
alleen maar verse groente uit de tuinen (ui, kool, tomaat en kruiden). De directrice van de
kinderopvang vertelde ons ook dat in diezelfde periode verschillende ouders om medicinale kruiden
uit de kruidentuin vroegen omdat de drogisterijen/apotheken gesloten waren. In Bolivia is er nog
uitgebreide kennis van het bestrijden van kwaaltjes met kruidenplanten. Daarnaast is de directrice
blij dat de moestuin (naast de ingang van de kinderopvang) zo’n goede voorbeeldtuin is en dat
verschillende ouders bij het zien van de tuin zelf ook enthousiast zijn geworden om thuis te gaan
tuinieren. Dankzij de directrice hebben we verschillende gezinnen in Mineros San Juan kunnen
ondersteunen met een tuintje thuis.
Wijkgerichte aanpak
Het streven van dit driejarige project gaat verder dan alleen het trainen van gezinnen, centra en
scholen in het zelf op een biologische wijze tuinieren. Dit project is er op gericht om op wijkniveau te
werken en zo grotere resultaten te boeken. We hebben dit jaar gezien dat het in Mineros San Juan
mogelijk is om via de kinderdagopvang geïnteresseerde ouders te vinden om thuis te gaan tuinieren
en we hebben gezinnen ondersteund die samenwerken met andere stichtingen (San Lucas). Er zijn
ook deelnemers die hun buren of familieleden enthousiast gemaakt hebben om ook mee te doen.
Bij enkele arme, kinderrijke gezinnen hebben we de ouders er op gewezen dat hun kinderen in de
eetzaal kunnen lunchen. Toen er een informatiemarkt georganiseerd werd in de wijk was Alerta
Verde natuurlijk van de partij. We zien bij het kantoor van Alerta Verde ook dat mensen even langs
komen als ze zien dat het kantoor open is.

De wijk Mineros San Juan en het kantoor van Alerta Verde
Ook is het belangrijk om te proberen de sociale structuur in een wijk te begrijpen. Zo dachten we in
het eerste jaar dat we via één van de wijkbestuurders het aanbod voor de gezinsmoestuinen aan
iedereen hadden overgebracht, maar later bleek dat er een groep niet geïnformeerd was. Dit komt
omdat deze groep gezinnen geen belasting betaalt in Cochabamba maar in de ernaast gelegen
gemeente en dus de wijkbestuurder niet erkent. In Bolivia zijn er nog veel gebieden waarvan het
wettelijk niet duidelijk is bij welke gemeente de wijk of het stuk grond behoort. Op deze manier was
er dus een groep mensen niet op de hoogte van ons project terwijl wij dachten via de wijkbestuurder
iedereen geïnformeerd te hebben.
Onze deelname aan het netwerk Red del Sur heeft er voor gezorgd dat we de andere organisaties in
de wijk hebben leren kennen en dat deze organisaties op de hoogte zijn van onze werkzaamheden.
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Dit zorgt weer voor meer vertrouwen en een laagdrempeliger contact op het moment dat er
samengewerkt kan worden.
Met dit tweede projectjaar zien we dat het tijd nodig heeft om op wijkniveau impact te genereren.
Het is hierbij belangrijk om naar manieren te zoeken die je zichtbaarheid vergroten, het liefst met
goedlopende tuinen die op een zichtbare plek liggen. Dat is de beste reclame.
Dankzij onze sponsor Stichting Contribute kunnen we nu ook de deelnemers met minimaal een derde
overeenkomst ondersteunen met een wateropvanginstallatie. Aangezien dit ook financieel een grote
steun is voor de gezinnen is dit ook weer een extra stimulans om door te gaan met de tuin. Het is
hierbij uiteraard wel belangrijk om duidelijk te houden dat het installeren van een wateropvang
systeem een beloning is van meer dan een jaar serieuze deelname aan ons project. We willen geen
gezinnen die alleen een tuintje nemen omdat ze een watertank willen.
Daarnaast blijft het interessant om het programma steeds verder te ontplooien met aanvullende
activiteiten. Sinds iets meer dan een jaar werken we met fruitbomen. We zoeken een manier om
meer met medicinale planten te werken en willen waar mogelijk ook ondersteunen met siertuinen.
Deze integrale aanpak, waarbij we open staan voor de interesse van de deelnemers, zorgt voor een
completere aanpak gericht op de persoonlijke wensen van de deelnemers met uiteindelijk ook een
meeromvattend eindresultaat.
Extra ondersteuning/activiteiten Alerta Verde
Alerta Verde is lid van de klimaatwerkgroep (GTCC-J) een netwerk van zo’n veertig organisaties met 5
regionale afdelingen, waarbij Arnold Brouwer de vrijwillige coördinator is van de klimaatwerkgroep
Cochabamba.
Met de klimaatwerkgroep hebben we een composteringsstudie uitgevoerd met een student, dankzij
(financiële) ondersteuning van de universiteit van Cordoba (Spanje). Deze studie is afgesloten met
een lezing over composteren in Cochabamba.
We hebben een project gericht op biologische markten en het reduceren van plastic afval. Eind
oktober was alles klaar voor een informatiemarkt met verschillende schooltuindeelnemers van onze
projecten en van andere stichtingen, maar door de sociale onrust is dit op het laatste moment
afgezegd.
Als klimaatwerkgroep Cochabamba hebben we in samenwerking met radio Cepra een
radioprogramma van een uur op zaterdagmorgen verzorgd. De verschillende organisaties van het
netwerk hebben in totaal rond de 20 programma’s voorbereid. Alerta Verde heeft de programma’s
Schooltuinen, Vierkante metertuinen en Compostering voor haar rekening genomen en heeft
daarnaast bij het programma Biologische markten ondersteuning verleend.
Persoonlijk vond ik (Arnold Brouwer) het interessant om zelf de leiding te hebben over een
radioprogramma en dit helemaal zelf in te kunnen vullen met interessante gasten. We hopen op
deze manier andere mensen te hebben bereikt met berichtgeving over onze werkzaamheden. De
radioprogramma’s zijn te bekijken en te beluisteren op youtube.
Het netwerk stadslandbouw Bolivia heeft in 2019 weinig activiteiten ontplooid. We blijven als Alerta
Verde geïnteresseerd in de samenwerking met andere organisaties die ook op het gebied van
stadslandbouw actief zijn en het is altijd goed om een aantal keer per jaar samen te komen.
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Zoals gezegd, zijn we ook actief lid van Red del Sur, om samen met verschillende organisatie die
werken in de Zona Sur (zuidelijke arme deel van de stad) een verschil te maken. Dankzij deze
deelname hebben we verschillende organisaties die werken met arme gezinnen kunnen
ondersteunen met de gezinsmoestuinen.
We hebben bijvoorbeeld een gastworkshop gegeven aan een groep kinderen op kantoor bij Mosoj
Runitas. We hebben ook een gastworkshop gegeven aan personeel van de Stichting San Lucas en we
hebben gewerkt met 4 gezinnen van de stichting San Lucas. Dit zijn gezinnen met kinderen met een
geestelijke handicap, waarbij de kinderen vaak thuis zitten en niets doen. Hierbij is het de bedoeling
om kinderen verantwoordelijkheid te geven over de tuin (water geven), om zo samen met de ouders
een tuintje te kunnen onderhouden als onderdeel van de therapie die ze van San Lucas ontvangen.
De samenwerking met Red del Sur zetten we in 2020 voort. We proberen met onze projecten de
leefkwaliteit te verbeteren en wij hopen dat onze projecten veel meer impact hebben dan alleen het
verbouwen van verse groente.
De eerste activiteit als netwerk was een bijeenkomst waar alle organisaties zich hebben
gepresenteerd. Daarna is er een gezamenlijk gids van organisaties in de Zona Sur opgesteld zodat de
organisaties en de mensen makkelijker de ondersteuning kunnen vinden die ze nodig hebben.

Pagina’s van Alerta Verde in de “Guia del Sur”
Rosalia, een van onze medewerkers, heeft haar samenwerking verleend aan een cursus
stadslandbouw van 4 sessies in het centrum “Vida Sana” (gezond leven) waar we ondersteund
hebben met zaden, plastic en een schaduwnet om een vierkante metertuin aan te leggen. Via deze
cursus zijn in totaal zo’n 50 mensen bereikt.
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Daarnaast had Alerta Verde eind oktober de jaarlijkse cursus vierkante metertuin voor algemeen
publiek gepland, waarbij de cursus op twee opeenvolgende dagen aangeboden werd op twee
locaties. Helaas maakten de blokkades in de periode van politieke onrust het onmogelijk de cursus
uit te voeren. Omdat in de vakantieperiode veel mensen afwezig zijn en we momenteel
(januari/februari) druk zijn met het opstarten van de projecten wordt de cursus opnieuw ingepland in
maart 2020.
Geleerde lessen
De sociale onrust in Bolivia heeft de meeste deelnemers extra gemotiveerd om de tuin in stand te
houden. Op een moment waarin groente moeilijk verkrijgbaar was en/of duur hadden veel
deelnemers beduidend minder problemen om een gezonde lunch te kunnen bereiden dan de
mensen zonder tuin. Zonder uitzondering zijn de gezinnen en de centra het er allemaal over eens dat
de eigen moestuin in die periode een erg grote hulp is geweest en dat het een extra motivatie is om
door te gaan met de tuin.
Zoals eigenlijk elk jaar blijft het als team zoeken naar een manier om zo efficiënt mogelijk te kunnen
werken. Carla en Rosalia hadden onderling de deelnemende gezinnen zo strategisch mogelijk
verdeeld om zo makkelijk meerdere mensen op één ochtend of middag te kunnen bezoeken. Het
heeft hierbij erg geholpen dat een groot aantal gezinnen in Mineros San Juan vaak op loopafstand
van elkaar wonen . Maar er zijn ook een aantal gezinnen die vrij afgelegen wonen en het vergt
relatief veel tijd om ook die gezinnen regelmatig te bezoeken. Het lijkt het meest ideaal om te blijven
proberen groepjes van zo’n 5 gezinnen te vinden die dicht bij elkaar wonen. Op die manier kan een
dag of een halve dag werk gepland worden op min of meer dezelfde locatie.
Ook is het belangrijk dat de teamleden de deelnemer gericht om ondersteuning kunnen vragen om
goed werken mogelijk te maken. Als een deelnemer in een straatje woont met veel agressieve
straathonden is het verstandig om even te bellen en te vragen of de deelnemer je op wil halen, om
bijvoorbeeld hondenbeten te voorkomen.
In de loop van het jaar hebben we gezien dat er regelmatig iemand binnenloopt op het kantoor als
het team daar even aan het werk is. We denken er nu over om op een vast moment het kantoor
bewust open te houden om vragen te kunnen beantwoorden, om kleine hoeveelheden zaden te
kunnen doneren aan de gezinnen die het op dat moment nodig hebben en zo op die manier de
mensen ook de mogelijkheid te geven om even langs te komen.
We hebben dit jaar gezien dat de kruidentuin een interessante optie is om mee te nemen in het
project. We kunnen hierbij beginnen met één of twee soorten en afhankelijk van de interesse
uitbreiden.
Wat betreft de verschillende centra hebben we ook dit jaar weer gezien dat het erg belangrijk is om
minimaal één en het liefst meerdere enthousiaste verantwoordelijken voor de moestuin te hebben.
De tuinen hebben allemaal goede resultaten opgeleverd en alle centra zijn enthousiast over het
zoeken naar meer groente productie en uitbreiding van de tuinen voor het nieuwe jaar.
Een groot nadeel vergeleken met de tuinen thuis is dat de centra in de zomervakantieperiode niet
functioneren en er dus geen beheer plaatsvindt van de tuinen. Bovendien is het vaak een
bureaucratisch proces om alles na de vakantie weer op te starten (inclusief een officiële
openingsdatum en de personeelswisselingen), waardoor de beste maanden om groente te
verbouwen (regenperiode) niet optimaal benut kunnen worden.
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