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Alerta Verde Stadstuinproject 2018-2020 
 

Voorwoord 
Het derde jaar van het driejarige project heeft door de Corona pandemie een ander karakter 

gekregen dan de eerdere jaren. Na een periode van politieke onrust eind 2019, hadden we begin 

2020 weer een goede start gemaakt. Helaas heeft de Covid  pandemie er in maart een einde aan 

gemaakt. De scholen en de centra werden gesloten en zijn nog steeds dicht. De eerste periode was er 

een strenge lockdown en konden de gezinnen met de familiemoestuin niet worden bezocht. In de 

loop van het jaar is hier schoksgewijs enige verruiming in gekomen en is de draad weer opgepakt. 

Aan het eind van het jaar konden we gelukkig de geplande wateropvanginstallaties voor de 

familiemoestuinen toch nog aanleggen. 

 

Door de beperkingen hebben we de werkcontracten met twee werknemers, die pas kort in dienst 

waren, na juni niet kunnen verlengen. We hebben ervoor gekozen om  de mensen die al jaren bij 

onze stichting actief zijn aan te houden en samen te zoeken naar manieren om - desnoods digitaal -

de mensen te blijven stimuleren en ondersteunen om te tuinieren. 

 

Door de corona pandemie heeft Alerta Verde naast fysiek contact ook ingezet op digitale 

aanwezigheid en communicatie om de stadsmoestuinen te promoten. We hebben stilgestaan bij de 

realiteit van de mensen en we hebben vooral geprobeerd om praktische handreikingen te doen aan 

geïnteresseerden, zodat mensen thuis gelijk dingen konden toepassen en zo min mogelijk afhankelijk 

waren van het kopen van bijvoorbeeld potgrond en goede zaden.  

 
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. Op onze website hebben we een aantal Facebookberichten overgenomen. Een 

uitgebreid verslag over 2020 vindt u op onze website onder de kop Plannen en Verslagen 

projectverslag 2020. 

 

Arnold, de projectleider in Bolivia, is vanwege de strenge lockdown en de daarmee samenhangende 

tekorten, in Nederland een actie gestart om aan de gezinnen voedselpakketten uit te kunnen delen 

ter ondersteuning. Dankzij de goede respons hebben we twee keer een mooi pakket uit kunnen 

reiken. 

Schooltuinen 
 

In 2020 hebben we voor de volgende basisscholen gekozen:  

 Bij de Cornelia Fernandez school waar we met 50 leerlingen van groep 4 en 5 zouden werken was 

de tuin al zaaiklaar gemaakt en waren ze gestart met de composthoop. 

 Op de El Salvador school waren de afspraken met het team gemaakt  voor 2 klassen 4a en 6b met 

totaal 75 kinderen. 

 Bij de San Vicente de Paul school zouden we werken met groep 1 en 2, in totaal 55 kinderen. 

Gezien de jonge leeftijd van de kinderen hebben de ouders geholpen met het keren van de 

grond. Hier hadden de groepen ook geluk, want er kon gelijk geoogst worden van ingezaaide 

https://www.nmemundial.org/berichten-uit-bolivia/
http://www.nmemundial.org/test-home/
http://www.nmemundial.org/test-home/
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groente van het vorig schooljaar: we hebben gelijk een lekkere gemengde salade met en voor de 

kinderen gemaakt. 

 Op de Misioneras del Sagrado Corazon de Jesus school zijn we in gesprek geweest met twee 

leraren. 

Met drie scholen uit voorgaande jaren hebben we nog voor de lockdown workshops kunnen geven 

en de schooltuin kunnen inzaaien.  

Onze Alerta Verde medewerker heeft lesmateriaal ontwikkeld en verkorte planningen opgesteld om 

na het opheffen van de sluiting zo goed mogelijk verder te kunnen. Vanwege de omstandigheden 

heeft ze ook een digitaal lesprogramma ontwikkeld. 

 

                           
 
Het virtuele lesprogramma is met 29 volwassenen (leraren en ouders) van vijf verschillende scholen 

doorlopen. Naast het digitale gedeelte zijn er ook twee momenten geweest waarop foldermateriaal 

en zaadjes uitgereikt zijn, bij de start én halverwege het programma. Er zijn vier digitale lessen 

georganiseerd via ZOOM. Deze zijn opgenomen en beschikbaar gemaakt via Youtube.  

 

Familiemoestuinen en centra 
 

Onderstaand overzicht geeft een mooi beeld van de aantallen gezinnen met een moestuin, bij wie de 

tuin bijdraagt aan gezonde voeding en de leefbaarheid van de wijk. Van de deelnemers zijn er 28 die 

optreden als promotors: zij kennen alle stappen om een biologische moestuin op te zetten,  praten 

hier graag over en hebben een voorbeeld tuin. Zij zijn essentieel in het promoten van de tuinen, het 

vergroenen en het vergroten van de leefbaarheid in de wijk. Na elk half jaar wordt er een nieuwe 

overeenkomst afgesloten waarbij steeds iets extra’s kan worden toegevoegd.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=rTx6vjqBLYI
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Overeenkomst Aantal families actief Inhoud overeenkomst 

jaar 2018 2019 2020 Totaal   

1e 39 20 22 22 Aanleg vierkante metertuin en composthoop. De 

gezinnen ontvangen twee zakken 

bodembemester, groentezaden, plastic en een 

schaduwnet. 

2e 6 23 8 8 Consolideren van de tuin (waar mogelijk 

uitbreiden) en productie vergroten door beter 

beheer.  We doneren kruiden en/of fruitbomen. 

3e  8 19 8 Uitbreiden van de tuin, mogelijkheid voor 

wateropvang installatie en het zelf opkweken van 

gewassen door zaden te oogsten. 

4e  5 23 18 Technische ondersteuning bij de tuin afhankelijk 

van de wensen van de gezinnen mogelijk: een 

kleine kas, wormen compostering, 

druppelirrigatie, kruidentuin en siertuin.  

Gezinnen dragen hier zelf financieel aan bij. 

5e   8 3 Idem 

6e   20 3 idem 

totaal 45 66 100 62   

 

 
 

 
 
 
Na een jaar deelname zien we vaak dat de tuingrootte wordt verdubbeld, soms in grond of in 

plantenbakken van divers materiaal. Van alle gestarte tuinen zijn er nog 62 actief.  

 

De redenen waarom mensen stoppen zijn heel divers: Het huurcontract wordt verbroken, mensen 

worden te oud en hadden geen hulp, mensen kregen werk waardoor tijd ontbrak, de ruimte waar de 

moestuin lag was nodig voor verbouwing en uitbreiding van de woning, families gaan terug naar het 

platteland en voor een klein aantal deelnemers heeft de moestuin niet gebracht van wat zij er van 

verwachtten. 
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Op verzoek van de stichting San Lucas, een organisatie die werkt met gehandicapte kinderen, hebben 

we 8 tuinen aangelegd.  In dit geval is de tuin vooral aangelegd met de gedachte dat de moeder, die 

afhankelijk van de zwaarte van de handicap van het kind soms bijna niet het huis uit gaat, samen met 

haar kind als een vorm van bezigheidstherapie in de tuin kan werken.  

We hebben de stichting San Lucas ook ondersteund met een workshop en een lesfolder voor hun 

fruitbomenactie waarbij boompjes zijn uitgereikt aan de gezinnen (waaronder 30 in ons werkgebied).  

Er zijn granaatappel-, citroen-, pakay boompjes en passievruchten planten geplant. 

Naast het zaaien maken we ook veel gebruik van plantjes. Dit verkort de groeitijd en uit ervaring 

weten we dat mensen beter zorgen voor zichtbare plantjes dan voor ontkiemend zaad. 

 

Planten Door ons gebruikte soorten 

Aromatische planten Munt, oregano, peper, thijm, muña,  cedron boompjes, 

melissa, ruda, salvia, tomatenplanten 

Vruchtgewassen Appelbomen, granaatappelbomen,  citroenboompjes,  

braamstruiken, aardbeienplantjes en pruimenboom 

Groente plantjes Paprika, courgette, sla, ui, biet en kool  

 

 

Wateropvanginstallaties 
 
Bij de gezinnen thuis hebben we eind 2020 (vlak voor de regenperiode) nog 20 regenwateropvang 

installaties kunnen plaatsen. De geplande installaties voor de centra en scholen konden vanwege de 

sluitingen niet worden gedaan en worden opgenomen in het nieuwe project van 2021-2023. 

 

 
De  wateropvang installatie bij Mery Torrico in januari 2020 

 
Een compleet overzicht van alle wateropvanginstallaties vindt u op onze website. 

De stichting Contribute Foundation heeft de installatie van alle wateropvanginstallaties financieel 

mogelijk gemaakt. 

https://www.nmemundial.org/wp-content/uploads/2021/03/Geinstalleerde-wateropvanginstallaties-2020.pdf


7 
 

NME Nederland 
 
Met twee stagiaires van de opleiding Voeding en Diëtetiek aan de Haagse Hogeschool is gewerkt aan 

een NME magazine met de naam Salud. Het wordt een magazine dat éénmalig zal verschijnen in de 

vorm van een pilot project. Hierin wordt de situatie in Bolivia beschreven op het gebied van voeding, 

educatie, duurzaamheid, gezondheid, stadstuinbouw en activiteiten. Meer informatie kunt u lezen in 

onze NieuwsFlits van oktober 2020.   

 
Er zijn dit jaar 12 nieuwsflitsen uitgekomen. Deze worden maandelijks per mail verstuurd naar ca. 

300 geïnteresseerden.  

Vooruitblik 2021 
 

In 2021 beginnen we met ons nieuwe 3-jarige project Verhoogde levenskwaliteit met 

stadslandbouw in Cochabamba. 

 

Onderdeel van het vorige project was o.a. het vastleggen van de doelen en de keuze van het 

werkgebied voor de volgende project periode.  Het document dat we daarvoor hebben geschreven 

heet Project strategie stappenplan 2020. Dit kunt u ook op onze website vinden onder 

Projectplannen en Jaarverslagen.  

  

 
Een buitenwijk in Cochabamba                                                                         Een straat in de wijk 

 
Eind 2020 hebben we met Wilde Ganzen een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor  het 
nieuwe project waarbij Wilde Ganzen in 2021 onze inzet verhoogt met 50 %  tot een maximum van 
€21.400.  
 

  

https://www.nmemundial.org/wp-content/uploads/2020/11/NieuwsFlits_oktober_2020.pdf
http://www.nmemundial.org/nieuwsflits/
https://www.nmemundial.org/wp-content/uploads/2021/03/Project-strategie-stappenplan-2020.pdf
https://www.nmemundial.org/projectplannen/
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Begroting 2020 versus realisatie 2020 
 

 
 

In 2020 hebben veel van de geplande activiteiten vanwege de corona en de daarmee 

samenhangende beperkingen niet kunnen doorgaan. In de periode dat er wat meer 

vrijheden waren, is er met name bij de gezinnen weer hard gewerkt, maar de scholen zijn 

nog steeds gesloten. De medewerkers waar we al jaren mee samenwerken kunnen gelukkig in 

dienst blijven. Helaas hebben we van 2 nieuwkomers  in juni afscheid moeten nemen. De overige 

kosten zijn vooral besteed aan moestuinen bij gezinnen (o.a. wateropvanginstallaties). Het tekort is 

gedekt uit de reserves. 

begroting realisatie begroting realisatie begroting realisatie begroting

Omschrijving /jaar 2018 2018 2019 2019 2020 2020 Totaal
Gereedschap 1.668 1.574 1.862    1.505 1.696        241           5.226
Zaden/planten 1.209 803 1.039    715 1.104        538           3.352
Onderwijs/Lesmateriaal 2.433 1.531 3.041    1.216 2.369        412           7.843
Ondersteuning tuininrichting 3.550 3.577 19.930  7.273 12.289      4.877        35.769
Vervoer 1.578 1.640 1.691    1.682 1.692        800           4.961
Algemene kosten 4.244 3.657 4.244    4.215 4.244        1.441        12.732
Baselinestudie  * 502 502
Statistieken * 553       584           1.137
Publiciteit * 1.274 262 871       275 688           2.833
Onderzoek * 226 666       665           1.557
Scholing personeel * 816 110 942       942           2.700
Catered compost * 643 522 618       573 618           1.879
Padre Luis Diez del Pozo * 2.721 2.546 2.720    2.635 2.694        8.135
Totaal materiële kosten 20.864 16.222 38.177  20.090 29.585      8.309        88.626

Materiële kosten per project  
Stadstuinbouw 9.399 6.141 27.361  9.861 19.497      8.309        56.257
Scholen 5.283 7.114 4.497    5.192 3.978        13.758
Promotie en innovatie * 6.182 2.856 6.319    5.036 6.110        18.611
Totaal materiële kosten 20.864 16.111 38.177  20.090 29.585      8.309        88.626      

Technische ondersteuning per project
Stadstuinbouw 15.644 11.079 22.492  23.460 23.569      61.705

Scholen 13.369 17.728 14.241  14.911 14.869      42.479
Promotie en innovatie 2.214 315 2.220    2.557 2.327        6.761
Totaal technische ondersteuning 31.227      29.121 38.953  40.928 40.765      38.061      180.994

Project kosten Bolivia 52.091      45.344 77.130  61.017       70.350      46.370      199.571

Bijdrage Bolivia 9.053        9.778 10.781  11.888 11.573      31.407

Kosten projecten Bolivia 43.037      35.565 66.349  49.129       58.777      46.370      168.163    

Begroting NME Nederland
Lustrum 10-jarig bestaan 1.000 1.886 1.754 1.000
Algemene kosten 1.600 137 1.600 320 1.600 275 4.800
Totaal NME Mederland 2.600 2.024 1.600 2.074 1.600 275 5.800

Totaal lasten 45.637 37.589 67.949 51.203 60.377 46.645 173.963
Baten
Particulieren 1.000 2.050 1.000 2.751 1.000 2.044 3.000
Fondsen 44.637 48.873 66.949 44.712 59.377 29.032 170.963
Totaal baten 45.637 50.923 67.949 47.463 60.377 31.076 173.963

Tekort 15.569

Begroting 2018 - 2020 en realisatie 2020 in euro's
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Balans Stichting NME Mundial 31-12-2020 
 
 

Debet 2018 2019 2020 Credit 2018 2019 2020 

                

Bank  64.647 57.419 8.498 Te betalen bedragen 1721 2961 1.240 

Vooruitbetaalde 
bedragen 

5.223 9.956 41.587 
Vooruit ontvangen  
project gelden: 

    
  

        Workshops op maat 786 786 786 

        Lustrum  3.979     

        
Stadstuinbouw 
2021-2023 

32.118 32.362 
48.059 

        
Eigen vermogen 
NME 

31.266 31.266 
  

Totaal 69.870 67.375 50.085   69.870 67.375 50.085 

 
Het banksaldo is het saldo van de spaarrekening en de rekening courant bij de Rabobank.  

De vooruitbetaalde bedragen zijn: Een al betaalde subsidie voor begin 2021 aan Alerta Verde van €5.586  

en een bedrag van €36.000 overgemaakt aan Wilde Ganzen voor het project in 2021. 

De vooruit ontvangen projectgelden zijn voor 2021-2023 met als bestemming het Stadstuinproject 2021-2023. 

 

Exploitatie NME Mundial 2020 
 

Kosten 2018 2019 2020 Inkomsten 2018 2019 2020 

  
 

            

Algemene 
kosten 

247 320 215 Subsidies     
  

Lustrum 
 

1.754   Bijdragen:       

Bestuurskosten 60 60 60 Stichtingen/Fondsen 68.118 44.712 29.032 

Lesmateriaal       
Bijdrage 
Particulieren 

2.051 2.751 2.044 

Publiciteit 91     
Bijdrage Gemeente 
Utrecht 

3.979   
  

Subsidies Alerte 
Verde 

37.841 49.129 46.369 
  

    
  

                

Totaal 38.239 51.263 46.644 Totaal 74.148 47.463 31.076 

Resultaat   15.568 

 
Het tekort komt ten laste van de reserves. 
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Wij danken iedereen die ons dit jaar gesteund heeft van harte!  
 
Stichting NME Mundial  
Tel +31 (0)35 5416462 
E-mail info@nmemundial.org  
Web www.nmemundial.org  

  

 

 
 
 


