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Foto van de maand...
.

Van de redactie
Met bezorgdheid volgen wij, als NME Mundial bestuur,
vanuit Nederland de ontwikkelingen rondom het
coronavirus in Bolivia. Dankzij de creativiteit van Arnold
kunnen de deelnemers van de projecten bezig blijven in de
tuin en rondom het huis. Arnold geeft workshops en tips
via het programma Zoom en Facebook. Zelf ben ik ook
enthousiast geworden en begonnen met het opkweken
van linzenkiemen in huis. Een fluitje van een cent, zegt hij.

Mulch
Omdat we in Cochabamba in mei nog in quarentaine zaten
probeerden we ondertussen de deelnemers van ons
familiemoestuinenproject te bereiken met berichten via
WhatsApp.
We zijn bezig met het ontwikkelen van een serie plaatjes
over belangrijke themas of technieken in de tuin die onze
deelnemers kunnen helpen bij een goed tuinbeheer.

Er was veel interesse voor de online workshop van vrijdag
(29 mei), waarbij we de deelnemers via Zoom een korte
introductie gaven over het tuinieren in plantenbakken.

(of versnipperde eierdozen, gras of ander plantaardig
materiaal) om de bodem te beschermen. Deze
bodembedekker voorkomt dat er veel onkruid opkomt
zoals in kale grond het geval is. Als we water geven
verdampt dit minder snel omdat de zon niet op de donkere
grond schijnt en de grond koelt minder af ‘s nachts, want
de mulch ligt als een deken op de grond.
Momenteel begint hier de Boliviaanse winter. Dit betekent
voor juni bijvoorbeeld dat de gemiddelde dagtemperatuur
zo’n 23 graden is en het (nagenoeg) altijd zonnig is, maar
hier staat tegenover dat het s’ochtends vroeg gemiddeld
zo’n 4 graden is met uitschieters naar rond het vriespunt.
Dit grote verschil komt voornamelijk door de hoogte
waarop we wonen, rond de 2.500 meter boven zeeniveau.

Als eerste hebben we het over mulch, bodemdekking. Dit
bestaat uit het nabootsen van de bosbodem. Om onze
gewassen heen leggen we een laagje bladafval
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De daglengte varieert in Bolivia wel veel minder dan in
Nederland. De kortste dag valt in juni en heeft een lengte
van 11 uur (in Nederland minder dan 8 uur). De langste dag
in januari heeft maar iets meer dan 13 uur (in Nederland
bijna 17 uur). Aangezien het in Cochabamba nagenoeg
nooit onder nul komt en de kortste dag nog steeds 11 uur
is, kunnen we hier het hele jaar door groente verbouwen.
Al is het gebrek aan regen in de winter wel een beperkende
factor, want er valt nagenoeg geen druppel. Ook hebben
sommige gewassen zoals tomaten meer warmte nodig en
kun je deze alleen in de zomer verbouwen. De blad- en
wortelgewassen kunnen daarentegen het hele jaar door
verbouwd worden maar groeien wel sneller in de zomer.
Email
info@NMEmundial.org

Website
www.NMEmundial.org

© Copyright, NME Mundial, 2020

Aangezien de huizen en scholen hier niet geisoleerd zijn en
ook geen verwarming hebben, beginnen de scholen
s’winters een half uurtje later en gaan vanaf begin juli tot
half juli normaal gesproken 2 weken dicht. Een enkele keer
komt het zelfs voor dat de wintervakantie vervroegd wordt
als het ministerie van gezondheid te veel mensen/kinderen
registreert met verkoudheid. Momenteel zal met het
coronavirus zeker gewacht worden tot na de
wintervakantie (of nog langer) voordat er weer nagedacht
wordt over het les volgen op school.

