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Foto van de maand...

.

Van de redactie
2020 was een jaar dat anders was dan andere jaren.
Vanwege de maatregelen om contacten te beperken
hebben we digitale manieren gebruikt om contact te
houden. Hierdoor zijn ook nieuwe mensen
geïnteresseerd geraakt in moestuinieren. Wij
bedanken iedereen die ons gesteund heeft! Zonder
jullie was onze ondersteuning in Bolivia niet mogelijk
geweest.

Het regent eindelijk in Cochabamba. De gezinnen met
wateropvang hebben volle tanken en veel gezinnen
proberen nog het nodige extra op te vangen om zoveel
mogelijk gebruik te maken van het (gratis) regenwater.

ons, er is al een vertrouwensrelatie en ze kunnen je het één
en ander over de wijk vertellen. Ze kennen ook invloedrijke
mensen binnen de wijk waar we mee moeten praten. En als
Eind december hebben we ons driejarige project 2018-2020 ze een mooie tuin hebben, is het zeer de moeite waard om
afgesloten. In deze periode hebben we met NME Mundial
bijvoorbeeld een wijkbestuurder mee te nemen naar de tuin
in totaal met 100 gezinnen gewerkt, waarbij we bij 26
om te laten zien wat er mogelijk is. Het is goeie reclame voor
gezinnen een regenwateropvang met tank geïnstalleerd
het werven van nieuwe deelnemers.
hebben. In de wijk Minero San Juan hebben we naast een
Het is ook belangrijk om een projectgebied te zoneren. Om
groot aantal gezinnen gewerkt met de buurtschool, de
kinderopvang, de naschoolse opvang en een eetzaal. Sinds een grotere impact te krijgen, is het belangrijk om in ieder
het tweede projectjaar hebben we in diezelfde wijk ook een geval met een school te werken en als het mogelijk is met
instellingen, zoals een kinder- of naschoolse opvang. Deze
klein kantoortje in de hoofdstraat schuin tegenover de
vind je vaak in een centraal deel van de wijk waar veel
naschoolse opvang.
mensen samenkomen. Het is goed hier speciaal op te
Naast de ondersteuning van de gezinnen en instellingen
focussen als kerngebied, vandaar ons kantoortje in Minero
hebben we deze drie jaar ook gebruikt om aan een
San Juan.
strategie te werken om in de toekomst op een zo´n soepel
mogelijke wijze op nieuwe locaties te kunnen starten.

Strategie voor nieuwe wijken

Om een idee te krijgen van hoe het werken in deze wijken
zou verlopen, zoeken we contact met NGOs die al in de
wijken werken en hebben we minimaal een contactpersoon
nodig. Daarnaast is het belangrijk om een goede indruk te
hebben van de grond en de beschikbaarheid van water.
Hoewel we in principe overal waar voldoende zonlicht is
een tuintje kunnen inrichten. Als het nodig is kun je de
grond van elders halen of extra bemesten als je echt op een
rotsbodem woont. Het water wordt in de buitenwijken van
Cochabamba vaak met een vrachtwagen geleverd, omdat
er geen waterleiding ligt. Als water echt schaars is, moet
hier nog meer rekening mee gehouden worden door te
tuinieren met maatregelen die watergebruik beperken.

Daaromheen liggen een aantal wijken (stratenblokken) waar
we ook veel mee willen werken om een zo groot mogelijk
bereik vrij geconcentreerd te hebben.
Daarbuiten ligt de laatste zone waar je eigenlijk alleen wilt
werken als het lukt om 5 tuintjes redelijk dicht bij elkaar te
plannen. Anders ben je gewoon te veel tijd kwijt om dat ene
tuintje, dat ergens anders ligt, te ondersteunen. Deze laatste
zone wordt begrensd door de harde grens waarbuiten geen
tuintjes meer liggen. Het grote voordeel is dat die 5 tuintjes
in een wat afgelegen wijk het vertrekpunt kunnen vormen
voor een nieuw project.

Met financiering van MISEREOR gaan we dit jaar starten in
Alto Litoral. Daar liggen 8 tuintjes van het NME Mundial
project waarmee we stichting San Lucas ondersteunen. De
Je hebt een startpunt in de wijk nodig, iemand die je
wijkbestuurder werd heel enthousiast toen we één van die
introduceert, die je kan helpen met namen van belangrijke tuintjes lieten zien. Door met MISEREOR dichterbij het
sleutelfiguren (het liefst met telefoonnummers). Het is
projectgebied van NME Mundial te werken, komen de
helemaal een grote plus als er in de wijk al een aantal
projecten steeds meer samen en kunnen ze elkaar zo positief
tuinen aanwezig zijn. De deelnemers van die tuinen kennen beïnvloeden.
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In de eerste plaats identificeren we mogelijke nieuwe
wijken met een globale indruk van de wijk. We zoeken
wijken waar ondersteuning gewenst is. Uiteindelijk willen
we vooral werken met mensen die wel een steuntje in de
rug kunnen gebruiken.

