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Composteren 
Vandaag 7 september werd de ingang tot de vuilstort van 
Cochabamba opnieuw geblokkeerd. Sinds het begin van de 
coronapandemie en het opheffen van de laatste blokkade, 
16 augustus, is dit alweer de zesde keer dit jaar dat er geen 
vuilniswagens toegelaten worden. We hopen dat het niet 
weer twee weken gaat duren voordat ons vuilnis opgehaald 
wordt, want in Cochabamba gooien we met zijn allen zo’n 
400.000 kilo afval weg per dag. Aangezien niet iedereen 
netjes zijn afval thuis bewaart totdat de vuilniswagen weer 
langskomt en de verschillende markten ook veel afval 
genereren, is het duidelijk dat dit snel een sanitair 
probleem kan worden. 
 
Een lichtpuntje kan zijn dat in Cochabamba ongeveer 60% 
organisch materiaal is, dat je dus kan composteren. In 
vergelijking met Nederland, waar dit in 2018 nog maar 32% 
organisch (gft) afval was, (gegevens ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat) is dit veel, omdat mensen in 
Cochabamba nog een groot percentage van de 
boodschappen op de markt doen en niet alles driedubbel 
ingepakt in de supermarkt kopen. 
 
Afgelopen zaterdag hadden we de eerste cursusdag voor de 
digitale cursus composteren. Het aanbod gratis digitale 
lezingen en cursussen is momenteel heel erg groot, dus we 
waren erg tevreden met de 19 betalende deelnemers. De 
inschrijfkosten gebruiken we, in aanvulling op de giften 
vanuit Nederland, voor het opnieuw uitreiken van 
voedselpakketten aan onze projectdeelnemers.  
 
De stad opent zich weer langzaam, waarbij de 
openingstijden beetje bij beetje versoepelen en het 
openbaar vervoer weer op gang komt, maar de mensen die 
geen vaste baan hebben, hebben een moeilijke periode 
achter de rug. We zien bij het bezoeken van de families dat 
de lockdown van de afgelopen maanden zijn sporen na laat 
en dat de situatie nog lang niet is zoals voor de coronacrisis. 
Veel mensen hebben nog moeite met het vinden van werk 
en een extra steuntje in de rug kunnen ze goed gebruiken. 
 
 

 

Van de redactie 
 
Wij verwelkomen twee stagiaires van de Haagse 
Hogeschool. Zij gaan voor NME Mundial een 
eenmalig magazine maken met wetenschappelijke 
artikelen, recepten, interviews en tips voor een 
gezonde leefstijl. Ook zetten ze digitale lessen op 
voor basisscholen, waarin de leefwijze in Bolivia 
wordt vergeleken met Nederland.  
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We zijn begonnen met een 
nieuw experiment; het 
installeren van kleine 
druppelirrigatiesystemen. 
Dit is de proefopstelling bij 
één van de ingenieurs thuis. 
Ondertussen hebben we ook 
de eerste installatie bij de 
gezinnen thuis geïnstalleerd. 
Een eenvoudig systeem met 
als grootste voordeel dat er 
minder water nodig is voor de 
planten. 

Email 
info@NMEmundial.org 

Website 
www.NMEmundial.org 
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De cursus bestaat uit twee cursusdagen waarbij we 
afgelopen zaterdag 5 september in het teken stond van  
hoe je kunt beginnen met composteren. Na een korte 
theoretische inleiding, startten we live een nieuwe 
composthoop bij één van onze teamleden thuis. Na een 
uitgebreide vraagsessie sloten we de eerste workshop af 
met een presentatie van een groot aantal verschillende 
composteringsmethoden die we als Alerta Verde door de 
jaren heen gebruikt hebben. 

      
 

Momenteel kunnen de deelnemers via de WhatsAppgroep 
ondersteuning krijgen bij het starten van de composthoop 
thuis en over twee weken hebben we de tweede workshop. 
De workshop zal starten met een vraag- en antwoordsessie 
en een rondje waarbij iedereen zijn/haar ervaringen kan 
delen. We sluiten vervolgens af met een theoretisch 
demonstratieve sessie over op kleine schaal thuis 
composteren met speciale compostwormen.  
 
Deze wormen kosten momenteel zo’n 350Bs (43 euro) per 
kilo (1.200 wormen) en met Alerta Verde gaan we kleine 
pakketjes van 100 wormen voor 30Bs (3,70 euro) 
aanbieden om de mensen te enthousiasmeren te starten 
met wormencompostering. Als de wormen het naar hun zin 
hebben kunnen ze zich snel vermenigvuldigen, dus met een 
beetje geduld is het mogelijk met weinig wormen te 
beginnen. Wij willen vooral mensen de mogelijkheid bieden 
om ermee te experimenteren zonder al te veel te moeten 
investeren. Het eerste wormenpakketje met 100 wormen in 
wormencompost, een zakje extra paardenmest als eerste 
voedsel en een aantal lesfoldertjes is al verkocht. 
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