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Facebookberichten 2020 Alerta Verde 

Op 22 maart 2020, de dag dat de strikte lockdown in Bolivia begon, had de Alerta Verde 

Facebook groep 755 leden. Nu, op 15 februari 2021, telt de Facebookgroep 1624 leden. Dat is 

meer dan een verdubbeling. 

De onderstaande opsomming laat zien welke activiteiten we ondernomen hebben in het 

afgelopen jaar aan de hand van geplaatste berichten op onze Facebookpagina.  

Het geeft een beeld van de respons die we op een aantal berichtjes gehad hebben. Vooral de 

praktische, makkelijke toepasbare adviezen, die we via posters met veel foto’s en weinig tekst 

gemaakt hebben deden het goed.  

We noemen ook de radioprogramma’s die we samen met de klimaatwerkgroep gemaakt 

hebben voor ons vaste radioprogramma Apthapi de Saberes bij radio CEPRA en de digitale 

workshops die we zelf, of op uitnodiging, georganiseerd hebben. 

Een lijst met de meest in het oogspringende berichten van het afgelopen jaar van de 

Facebookpagina Fundación Alerta Verde: 

31 jan 2020 Uitwisselingsbezoek plan700 en Minero San Juan. Bezoek aan plan700, 
waarbij de deelnemers van het NME Mundial project konden zien hoe de 
deelnemers in Plan700 hun tuintjes hebben. Groot verschil met MSJ, veel 
kleiner oppervlak minder steil. 

7 februari Het tweede deel van de uitwisseling waarbij de dames uit Plan700 de tuintjes 
in Minero San Juan en de kruidentuin van de kinderopvang bezocht hebben. 

7 en 8 maart Vierkantemeter tuinworkshop voor algemeen publiek (met 
inschrijvingskosten). 

23 maart Berichtje dat ik mijn tuin El buen vecino zo goed mogelijk bemest heb voordat 
de cuarentena begint. 

24 maart Berichtje hoe je groente kunt verbouwen van het hoofdje van je wortel, de 
wortel van de sla etc. Alternatieven als je niet aan zaden kunt komen (al kun je 
van het hoofdje van je wortel hooguit uitkomen bij een bloem en met de 
zaden daaruit wortel verbouwen). 

27 maart Bemester van bananenschillen. 

29 maart Kiemplantjes zijn een gezond alternatief als je veel zaden over hebt. 

25 maart Promotie composteren voor de tuin. 

5 april Delen van mijn ervaringen met wormencompost. 

18 april Apthapi de Saberes radio programma Hoe maak ik mijn eigen tuin, door 
Arnold Brouwer met als gasten o.a. het team van Alerta Verde. 

4 mei Virtuele workshop Alerta Verde over kiemplantjes op uitnodiging van WWF 
Colombia. 

23 mei Infografie (foto’s met tekst uitleg) gemaakt om via de telefoon te verspreiden 
onder onze deelnemers, over het gebruik van mulch (goede response: 38 
likes). 

14 mei Virtuele workshop over het groente verbouwen in (gerecyclede) 
plantenbakken op verzoek van een tehuis. 

29 mei Workshop moestuinieren in plantenbakken voor het netwerk stadslandbouw. 
Een workshop met inschrijvingen, met meer dan 100 geïnteresseerden. We 
hebben informatieve foldertjes gedeeld en hebben een whatsappgroep 
opgericht waar ook nu (bijna een jaar later) nog mensen om advies vragen of 
foto’s uit eigen tuin delen. Een interessante directe interactie via whatsapp 

https://www.facebook.com/groups/330033140345023
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met mede tuinders. 

7 juni Foto’s over mijn wormencompost in een wastrommel van de wasmachine. 

27 juni Apthapi de Saberes radio programma: Arnold heeft een programma 
opgenomen over voedingsalternatieven met drie chef-koks die op een andere 
manier hun restaurant moeten runnen in coronatijden. 

20 juni Apthapi de Saberes, Radio CEPRA over compost: Waardetoevoeging aan 
organisch materiaal door compostering, met gasten van verschillende 
gemeentelijke composteringsinstallaties. 

6 juli De lesposter over compostering die we samen met de klimaatwerkgroep 
gemaakt hebben is digitaal gepubliceerd. 

22 juli Seminar over het scheiden van afval in condominios: digitale workshops met 
bewoners van een afgesloten woonwijk op verzoek van één van de bewoners, 
uitgevoerd door Erika en Arnold. 

26 juli Opnieuw foto’s en tekst om wormencompost te promoten. 

4 augustus Workshop over stadslandbouw van Almanaque de Futuro: Arnold was 1 van 
de 2 gastsprekers. 

30 juli Infografia om het opkweken van kamille uit een theezakje te promoten. 
Goede respons: 100 likes en 275 keren gedeeld. 

3 augustus infografia over het opkweken van gember vanaf de gemberwortel. Goede 
respons: 46 likes en 125 keer gedeeld. 

12 augustus Composteren met Almanaque de Futuro: kort filmpje met Arnold. 

5 en 19 
september 

Virtuele workshop composteren en wormen-composteren. Met 
inschrijfkosten om voedselpakketten voor de gezinnen mee te kopen. 

29 augustus Workshop inzaaien van knoflook en gember in een plantenbak door Rosalia 
Torrico, en kamille en kiemgroenten met Arnold Brouwer. Voor CADSE, een 
organisatie die met kinderen in Minero San Juan werkt. 

27 augustus Radio CEPRA: thuis composteren, een programma waarin Arnold, Erika en 
Rosalia van het Alerta Verde team o.a. te gast waren. 

3 september Maken van brandnetelgier, een bemester die helpt om bepaalde plagen weg 
te houden (stinkt) (19 likes, 3 keer gedeeld). 

13 november Foto’s van de eerste watertanks die weer meegenomen zijn naar gezinnen (51 
likes, 5 keer gedeeld). 

7 november Promotiefilmpje van Alerta Verde over de vierkante metertuin, gemaakt door 
Christian. 

19 november Verzoek aan de lezers om een digitale enquête over het gebruik en 
verbouwen van kruiden thuis in te vullen. Dit was onderdeel van het werk van 
onze virtuele vrijwilliger Sebastian uit de VS. We ontvingen meer dan 50 
ingevulde enquêtes. Op 9 december hebben we de resultaten van de enquête 
gedeeld. 

3 december Promoten van mulch met foto’s uit eigen tuin El buen vecino. 

15 december Met Klimaatwerkgroep georganiseerd event waar we de composteerunit van 
Tiquipaya bezocht hebben, samen met medewerkers van andere 
composteerinstallaties. Een mooi bezoek met verhelderende discussies. 

  

Hieronder volgt een lijst met videos die we in 2020 op youtube gepubliceerd hebben. Het gaat 

merendeels om workshops die we op uitnodiging gedaan hebben of zelf georganiseerd 

hebben. 

 Workshop over kiemplanten voor de WWF Colombia. 
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 Workshop over tuinieren in plantenbakken in samenwerking met het netwerk 

stadslandbouw Bolivia. 

 Seminar over het scheiden van afval en composteren voor het condominio (afgeschermde 

woonwijk) Mediterraneo II. 

 Twee workshops voor CADSE (een organisatie die allerlei creatieve workshops aan 

kinderen in de wijk Mineros San Juan (onze projectlocatie) geeft. 

 Een serie van twee composteringsworkshops in samenwerking met Almanaque del futuro 

en de klimaatwerkgroep. 

 Een serie van vier workshops over stadstuinieren in plantenbakken voor geïnteresseerde 

ouders en leraren, door Erika Perez. 

 Een Engelstalige presentatie van onze werkzaamheden voor Amerikaanse studenten die 

via FSD vrijwilligerswerk bij Boliviaanse organisaties doen. 

 Een drietal promofilmpjes  over stichting Alerta Verde, over de vierkante metertuinen van 

Alerta Verde en over hoe Alerta Verde met composteren werkt. 
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Daarnaast heb ik een persoonlijke Facebookpagina voor mijn eigen moestuin waar ik ook de 

technieken die we gebruiken als stichting probeer te promoten om mensen te motiveren. Dit is 

de pagina Huerto urbano el buen vecino: 

https://www.facebook.com/HuertoUrbanoElBuenVecino. 

Op deze pagina deel ik vooral regelmatig wat me opvalt als ik in mijn tuin aan het werken ben, 

zoals een schorpioen die ik tegenkom als ik een stapel stenen verplaats, een bijzondere bij op 

een bloem, planten die in bloei staan of iets wat ik oogst, maar ik deel ook de verschillende 

technieken die we gebruiken. Deze pagina is gelinkt aan andere pagina’s die gericht zijn op 

biologisch moestuinieren. Op deze pagina’s doe ik ook inspiratie op voor het werk van onze 

stichting. 

Mijn eigen Facebookpagina groeit niet zo snel als de Facebookpagina van Alerta Verde. Het is 

ook meer iets persoonlijks. Maar toch heeft mijn pagina momenteel ook 703 volgers en groeit 

beetje bij beetje. 
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