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Foto van de maand...
.

Van de redactie
Ook in Bolivia zijn er nu meerdere maatregelen genomen
i.v.m met het corona virus.
De scholen zijn dicht, er is een verkorte werkdag ingevoerd
een autoverbod van 18.00 tot 5.00 ingesteld.
De medische zorg is niet vergelijkbaar met Nederland wij
maken ons danook zorgen over de situatie in het land.

Met dank aan Contribute blijven we installaties aanleggen
om regenwater te oogsten. Een grote ondersteuning in
wijken waar water niet gewoon uit de kraan komt.

Scholen weer opstarten

De Cornelio Fernandez school is er snel bij. De ouders hebben
op een zondag een eerste schoonmaak van de tuin gedaan.
De kinderen zijn op bovenstaande foto’s met het door Alerta
Verde uitgereikte gereedschap de grond in de gemarkeerde
bedden aan het keren om zo snel mogelijk in te zaaien. De
tuinen die het snelst ingezaaid worden groeien nog deels met
de laatste regen en hebben meestal een hogere opbrengst.
De Padre Luis Diez del Pozo school is ook weer begonnen
met het produceren van groente voor de eetzaal. En goed
nieuws: de overkapping van het sportveld is af en dit dak is
via een dakgoot aangesloten op de grote watertanks voor
regenwater. De school heeft dus de afgelopen tijd met de
laatste regen flink wat water opgevangen en we verwachten
dat dit jaar watergebrek nagenoeg geen rol zal spelen in de
tuin.
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De druppelirrigatie is opnieuw aangelegd en de kas wordt
hersteld op de Padre Luis Diez del Pozo school
Onze strategie hebben we daarnaast iets aangepast en in
plaats van aan alle scholen uit voorgaande jaren losse
workshops aan te bieden, hebben we er dit jaar voor
gekozen om vijf scholen na het samen inzaaien maandelijks
te blijven bezoeken om verdere ondersteuning te geven.
Daarnaast zijn er nog steeds een groot aantal scholen die
losse (meestal inzaai) workshops bij ons aan kunnen
vragen. Of een workshop met een gerelateerd thema voor
docenten of ouders om zo de scholen te blijven
ondersteunen.
Aangezien op 10 maart het corona virus ook in Bolivia is
gedetecteerd en hygiëne ook één van de speerpunten van
ons programma is, hebben we het thema naar voren
gehaald en zullen we het handen wassen nu bij het thema
inzaaien behandelen en niet pas uitgebreid bij de oogst.
Bovendien zijn de zaden die we gebruiken behandeld met
een chemisch goedje, zodat de plantjes wanneer ze
ontkiemen niet gelijk aangevallen worden door allerlei
schimmels dus voor ons is handen wassen na het werken
met bewerkte zaden sowieso altijd al een punt van
aandacht. Nu willen we ervoor zorgen dat op de 4 scholen,
waar we wekelijks lesgeven , in ieder geval twee teiltjes,
een emmer en een stuk zeep aanwezig zijn in de tuin, zodat
de kinderen na de les hun handen kunnen wassen. Het leek
ons goed om hiermee in te spelen op wat er momenteel
speelt in Bolivia en op wereldniveau.
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In Bolivia begint het nieuwe schooljaar de eerste maandag
van februari, dus we zijn weer opgestart. Zoals gebruikelijk
werken we op vier nieuwe scholen. We werken nu wekelijks
op twee scholen die vorig jaar een aantal gastlessen hadden.
De derde school is via een leraar die in het verleden op een
andere school met ons werkte en die via facebook contact
opnam. De vierde school is de middagschool van de school in
de wijk Mineros San Juan, de wijk waar we ons speciaal op
richten met het project. We zijn gewisseld naar de
middagschool zodat we met een vaste leraar kunnen
werken.

