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Foto van de maand...
.

Van de redactie
Deze keer een meer persoonlijk stuk, geschreven
door Arnold Brouwer, de oprichter van Stichting NME
Mundial. Wat een invloed heeft het corona-virus op
het leven in Bolivia en dus ook voor het werk van de
stichting. Wij zijn trots dat Arnold en zijn team hun
creativiteit inzetten om alle deelnemers bij te staan,
nu hij niet fysiek met deze mensen aan de slag kan.

De deelnemers sturen regelmatig mooie tuinfoto’s om trots
met ons te delen hoe de tuin er voor staat.
.

De afgelopen weken was de situatie in Bolivia helaas nog
steeds erg zorgelijk. We zitten nog steeds in quarantaine.
Officieel mag ik alleen maandag en woensdag naar buiten,
al houden steeds minder mensen zich aan de regels en
wordt er weinig gecontroleerd. Daarnaast is twee weken
geleden besloten het schooljaar te sluiten en iedereen over
te laten gaan. Na een kleine twee maanden les bij de start
van het schooljaar zijn de eindexamenleerlingen nu dus
afgestudeerd en is iedereen een klas door.
Deze maatregel komt grotendeels voort uit het feit dat een
relatief groot deel van de leerlingen bijna geen digitale les
kan volgen en de leraren van de openbare scholen zich
verzetten tegen het digitale lesprogramma. Helaas zorgt dit
echter ook voor problemen met de privescholen die leraren
in dienst hebben en die wel geinvesteerd hebben in digitaal
onderwijs om het lesjaar af te kunnen maken. Onze zoon
Thomas gaat gelukkig wel gewoon door met zijn lessen elke
ochtend, al zal dit niet tot een officieel rapport leiden. De
kinderen zijn namelijk allemaal over met de cijfers van hun
laatste geldige rapport van vorig jaar.
Sinds een kleine twee weken hebben we ook weer
blokkades, want een groep mensen is het niet eens met de
opnieuw verschoven datum van de presidentsverkiezingen.
Dit houdt ook in dat het afval niet opgehaald wordt
waardoor zich langzaam een infectiehaard ontwikkelt.
Vandaag 14 augustus, één dag nadat de regering een wet
heeft aangenomen die verder verkiezingsuitstel onmogelijk
maakt, hebben de protesterende organisaties de actie
eindelijk stopgezet.
We hopen vanaf maandag de 17e weer wat gemakkelijker
te kunnen bewegen om zo langzaam naar het Boliviaanse
voorjaar toe te werken. We zijn op de momenten dat dit
mogelijk was bij de gezinnen op bezoek geweest (zonder
naar binnen te gaan) om materialen en vooral zaden uit te
delen. Gelukkig horen we dan veel positieve verhalen over
de tuinen. Deze hebben echt ondersteund in de voeding
tijdens de quarantaine en blokkades en veel mensen zijn
ervan overtuigd dat ze met kruidenplanten gezond zijn
gebleven of zelfs snel weer genezen zijn.
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We hebben voor de gezinnen ook een serie met
WhatsAppberichten gemaakt om ze verder te orienteren en
te enthousiasmeren in de tuinwerkzaamheden. Enkele
berichten hebben we ook via Facebook verspreid. Het
berichtje waarin staat dat je met een zakje kamillethee
kamille in kunt zaaien is zelfs meer dan 280 keer gedeeld en
heeft veel “likes” en commentaar ontvangen. Een
soortgelijk berichtje over zelf gemberwortel planten doet
het ook erg goed en laat zien hoeveel mensen in deze
periode interesse tonen voor het zelf tuinieren

Naast de digitale materialen die we delen, hebben we op
verzoek van een “condominio” (afgesloten woonwijk met
appartementen) een digitale workshop over afval (en
composteren) gegeven omdat de huiseigenaren hun afval
beter willen scheiden om problemen rondom de regelmatig
geblokkeerde vuilstort te verminderen.
Daarnaast heb ik op uitnodiging meegedaan aan een goed
bezocht online symposium over stadstuinieren en ben ik op
woensdag 19 augustus ook uitgenodigd om deel te nemen
aan een digitale bijeenkomst van MIGA, een organisatie die
zich bezighoudt met voeding waar ook veel restaurants bij
betrokken zijn.
Op deze manier proberen we in deze moeilijke tijden ons
werk te blijven doen en mensen enthousiast te maken voor
het zelf tuinieren en gezonde voeding in het algemeen.
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