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EINDVERSLAG PROJECT 2018-2020 

Uiteraard heeft de corona pandemie een grote invloed gehad op de werkzaamheden in 2020. 

Vooral het scholenonderdeel van ons project is hard getroffen en ook de werkzaamheden met 

de verschillende centra waren onmogelijk doordat deze tijdelijk gesloten zijn. De respons van 

de gezinnen laat echter wel zien hoe waardevol ons project is en ook op de digitale netwerken 

hebben we kunnen zien dat er een groeiende interesse is in stadslandbouw.  

Als stichting Alerta Verde hebben we geprobeerd hierop in te springen, al hebben we 

noodgedwongen een stapje terug moeten doen en waren we genoodzaakt om de 

werkcontracten met 2 werknemers na juni niet te verlengen. Hierbij hebben we ervoor gekozen 

om de mensen die al jaren bij onze stichting actief zijn aan te houden. We zijn dus doorgegaan 

met Erika Perez, de hoofdverantwoordelijke voor de component scholen die al meer dan 8 jaar 

met ons werkt, en niet met de nieuwe medewerker ondersteuning familiemoestuinen die op 17 

februari 2020 nieuw aangenomen was. Erika heeft, toen het weer mogelijk was, uiteraard 

ondersteund bij de familiemoestuinen. 

SCHOLEN 

Het schooljaar in Bolivia begint op de eerste maandag van februari. Normaalgesproken zijn we 

zeker vanaf half tot eind februari bezig met het maken van afspraken met de scholen. We 

bezoeken de scholen die interesse in ons project hebben en presenteren ons lesprogramma 

aan het lerarenteam zodat de leraren samen kunnen beslissen welke klassen meedoen met 

het project. 

We geven de lessen bij voorkeur in de ochtend omdat het in de middag vaak erg warm is om 

dan in de tuin te werken. 

Dit jaar zijn we voortvarend van start gegaan op de Cornelio Fernandez school. In dit geval was 

het een leraar die eerder met ons op een andere school gewerkt had die contact opgenomen 

had met het verzoek met zijn school te werken. De respons was goed en op het moment dat 

de strikte quarantaine begon was de tuin zaaiklaar en was een begin gemaakt met de 

composthoop. We zouden hier een jaar lang met de 50 leerlingen van groep 4 en 5 

basisonderwijs gaan werken. Aangezien we normaalgesproken vooral met ochtendscholen 

werken kunnen we vanwege de reistijd niet op tijd op de middagschool zijn als de lesmiddag 

begint. Daarom kunnen we in de middag slechts twee klassen instrueren. Het feit dat we op 

deze school ook gelijk de mogelijkheid kregen om ons project uit te leggen aan de ouders 

tijdens een door de school georganiseerde bijeenkomt laat zien dat er veel interesse was. 

Op de school El Salvador hebben we het project gepresenteerd aan het lerarenteam. Op 

verzoek van de school zelf zouden we wekelijks met 2 klassen starten (groep 4a en 6b 

basisonderwijs, in totaal 75 kinderen) en groep 6a zou hier later bij aansluiten. 

Op de San Vicente de Paul school in ons projectgebied in Minero San Juan hadden we altijd een 

moeizame verhouding met de directeur van de ochtendschool. Hij heeft de grootste moeite 

om zijn school te runnen en leerlingen en leraren bij de les te houden. Om deze reden hebben 

we de stoute schoenen aangetrokken en zijn we met de directeur van de middagschool gaan 

praten. Volgens de ochtendschooldirecteur was het in de middag nog veel chaotischer, maar 

we werden aangenaam verrast door het enthousiasme van de middagdirecteur. We hebben 
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uiteindelijk een tweetal lessen kunnen geven aan de kinderen van groep 1 en 2 basisonderwijs 

(totaal 55 kinderen). Omdat het hier de jongste kinderen betreft (6 à 7 jaar) hebben de ouders 

geholpen bij het keren van de grond.  

Deze kinderen hadden bovendien een hele positieve start omdat we gelijk aan het begin, bij 

het voorbereiden van de tuin, verschillende gewassen hebben kunnen oogsten. Dit komt 

omdat we aan het einde van het schooljaar altijd inzaaien zodat in het regenseizoen de zaadjes 

vanzelf op kunnen komen. We zaaien dan meestal geen sla in omdat die te vroeg - als de 

kinderen nog vakantie hebben - oogstklaar is. Wellicht was de sla die we konden oogsten nog 

van inactief zaad dat in de grond zat en nu bij aanhoudende regen wél ontkiemd was. Deze 

keer hadden we dus een mooie oogst van 6 kilo snijbiet, 3 kilo sla, 4 kilo peterselie en 

ongeveer 2 kilo blad van de rode biet. Dat was meer dan genoeg voor een lekkere gemengde 

salade voor alle kinderen. Dit laat zien dat ook de tuin van San Vicente de Paul geschikt is om 

groente te verbouwen mits er maar regelmatig en genoeg water gegeven wordt.  

De vierde nieuwe school Misioneras del Sagrado Corazon de Jesús lag ook al vast, want sinds 

vorig jaar was er al contact met deze school. Uiteindelijk waren we in rechtstreeks gesprek met 

twee geïnteresseerde leraren, want de directeur van deze school had blijkbaar zoveel zaken 

aan zijn hoofd bij de start van het schooljaar dat hij geen tijd voor ons vrij kon maken. 

Op de Padre Luis Diez Del Pozo school waren we van plan om ook dit jaar de eetzaal en tuin te 

ondersteunen. Vanwege de nieuwe overkapping over het sportveld hebben ze tijdens de 

vakantie regenwater op kunnen vangen (in de door stichting Abril gebouwde watertanks). 

Doordat de school nu meer toegang tot water heeft zou de oogst nog meer moeten kunnen 

verbeteren. De tuin was deels ingezaaid toen we noodgedwongen gestopt zijn. Er waren ook 

plannen vanuit de school om te gaan werken met konijnen en cavias (deze staan in Bolivia op 

het menu), maar die plannen hebben we een beetje afgeremd door met het voorstel te komen 

eerst alfalfa op te kweken (voedsel) en daarna te kijken hoe we kunnen ondersteunen bij de 

dieren. 

Zoals altijd waren we van plan om ook gastworkshops op scholen uit voorgaande jaren te 

geven. Er was bijvoorbeeld contact met de scholen Gerardo Vargas en Branko Petricevic om te 

blijven ondersteunen. Ook scholen die dichter bij het projectgebied liggen zoals Obispo Anaya, 

Jesus en Compañia de Jesus wilden we specifiek extra aandacht geven, naast nog een aantal 

andere scholen die interesse toonden. 

Uiteindelijk hebben alleen de scholen Santa Maria Micaela, Santa Monica en Padre Luis Diez 

del Pozo het voortvarend aangepakt: De schoolleidingen hadden hun zaakjes op orde en 

konden dus bij de start al ruimte maken om met ons te praten. Daardoor hebben we hen 

kunnen ondersteunen met een aantal workshops, waarbij een deel van de tuin ingezaaid is 

voordat de strikte lockdown begon. 

Op andere scholen was het minder goed georganiseerd en moest de schoolleiding eerst 

uitgebreid in gesprek met de ouders en moesten ze allerlei zaken regelen voordat wij er lessen 

zouden kunnen draaien. Daarvoor was deze keer helaas niet voldoende tijd. 

Op maandag 23 maart begon de strikte lockdown, die uiteindelijk uit zou draaien op de 

vervroegde “clausura”, de afsluiting van het schooljaar. Daardoor hebben we de rest van het 

jaar niet op de scholen kunnen werken. 
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Erika Perez heeft zich bezig gehouden met het ontwikkelen van lesmateriaal. Een aantal keer 

heeft ze een verkorte planning gemaakt in de hoop weer te kunnen starten op scholen. Ze 

heeft uiteindelijk een digitaal lesprogramma voor geïnteresseerde ouders en leraren opgezet 

en hen via de contactgegevens van de directeuren van de scholen uit 2019 proberen te 

bereiken om dit lesprogramma aan te bieden. Helaas waren er veel scholen die niet in contact 

stonden met de ouders van de leerlingen.  

Ze heeft het virtuele lesprogramma uiteindelijk met 29 volwassenen (leraren en ouders) van 

vijf verschillende scholen kunnen doorlopen. Naast het digitale gedeelte zijn er ook twee 

momenten geweest waarop foldermateriaal en zaadjes uitgereikt zijn, bij de start én 

halverwege het programma. Ze konden deze materialen dan voor de deur van de school op 

afspraak ophalen. Via een WhatsApp groep werd er informatie gedeeld door middel van door 

ons ontwikkelde lesposters.  

      

Naast deze informatieposters heeft Erika vier digitale lessen georganiseerd via ZOOM. Deze 

lessen zijn opgenomen en staan op Youtube (onderstaande link is van de eerste les), zodat 

geïnteresseerden deze lessen terug kunnen kijken. Helaas heeft onze doelgroep thuis geen 

Wifi en is het behoorlijk prijzig om via een mobiele telefoon een lange video call te doen. 

Desalniettemin waren de deelnemers blij met de zaden en lesfoldertjes en was er een redelijke 

respons. 

Kort samengevat hebben we een aantal weken met 180 leerlingen van drie nieuwe scholen 

gewerkt en waren we in overleg met de vierde school om te starten. De werkzaamheden met 

de Padre Luis Diez del Pozo school waren weer begonnen met de intentie de eetzaal weer te 

ondersteunen, en er was contact met scholen uit voorgaande jaargangen om ondersteunende 

lessen te geven. Tot vlak voor de quarantaine was er een concreet plan voor regelmatige 

ondersteuning van de Gerardo Vargas school en waren twee tuinen van scholen uit 

voorgaande jaargangen deels ingezaaid. Erika geeft bovendien aan dat een aantal deelnemers 

van de digitale workshops voor ouders en leraren foto’s en commentaar gestuurd hebben van 

hun tuintjes. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rTx6vjqBLYI&feature=youtu.be
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FAMILIEMOESTUINTJES 

In totaal hebben we met 100 verschillende gezinnen gewerkt in de afgelopen drie jaar. Deze 

gezinnen zijn onder te verdelen in zes verschillende overeenkomsten aangezien we sinds de 

start van het project in 2018 elk half jaar met een nieuwe groep mensen erbij door gegaan zijn.  

Iedere nieuwe groep mensen tekent namelijk een overeenkomst met ons waarin heel duidelijk 

de doelen van dat halve jaar geformuleerd staan. Als deze doelen bereikt zijn en de tuin goed 

onderhouden is dan tekenen ze weer een overeenkomst voor het volgende half jaar. Zo 

proberen we de families betrokken en gemotiveerd te houden. 

Overeenkomst Aantal gezinnen Actieve tuinen Centra 

Eerste 22 22  

Tweede 8 8  

Derde 19 8 1 

Vierde 23 18 3 

Vijfde 8 3  

Zesde 20* 3 1 

Totaal 100 62 5 

* Er zouden 20 gezinnen in de 6e overeenkomst zitten als iedereen was doorgegaan. 

Onder de 22 tuinen in de eerste overeenkomst zitten ook 8 tuinen die we aangelegd hebben 

op verzoek van de stichting San Lucas, een organisatie die werkt met gehandicapte kinderen. 

In dit geval is de tuin vooral ook 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.  

Als extra ondersteuning hebben we ook een workshop voor 30 deelnemers aan de projecten 

van San Lucas (uit andere wijken) gegeven op een locatie naast de kinderopvang in Minero San 

Juan. Hierbij hebben we zaden en lesfoldertjes gedoneerd zodat de gezinnen daarna thuis zelf 

konden inzaaien.  

We zijn ook ingesprongen op een verzoek van de stichting San Lucas. Zij hadden een 

fruitbomen actie opgezet voor een grote groep gezinnen, waarvan 15 gezinnen rond ons 

projectgebied Minero San Juan wonen en 15 gezinnen rond het MISEREOR (grote Duitse 

ontwikkelingssamenwerkingsorganisatie die de laatste jaren Alerta Verde rechtstreeks 

gesteund heeft met een tweede project) projectgebied en op een aantal andere plekken. Om 

hen te ondersteunen hebben we aan het personeel een gastles over het planten van 

fruitbomen gegeven en geadviseerd welke fruitbomen handig zijn. Daarnaast hebben we een 

lesfoldertje ontwikkeld over het planten en beheren van fruitbomen zodat de gezinnen 

informatie kregen over de verzorging van de bomen. We hebben 20 granaatappel boompjes 

gedoneerd en 15 passievruchtplanten bijgedragen aan dit initiatief, omdat het ons doel is om 

van de wijk een zo groen mogelijke en leefbare wijk te maken. De stichting San Lucas heeft 

daarnaast zelf citroenboompjes en pakay boompjes gedoneerd aan de dertig gezinnen waar ze 

mee werken. 

We gebruiken een grote variatie aan groente zaden voor de vierkantemetertuinen: er is keuze 

uit zo´n 25 verschillende soorten, zodat we gevarieerde tuinen aan kunnen leggen. Dit is beter 

met het oog op pest- en ziekteverspreiding en leidt tot een gevarieerder dieet. Dit jaar hebben 
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we vaker dan in andere jaren (met name door de corona restricties) zadenpakketjes cadeau 

gedaan zodat de mensen zelf in kunnen zaaien.  

Met het project hebben we door de jaren heen ook regelmatig planten gebruikt om de tuin 

nog gevarieerder te kunnen maken. Mensen zorgen namelijk beter voor plantjes dan voor 

zaden en voor ons was dat een goede reden om planten en zaden te combineren. Sommige 

gewassen hebben lange tijd nodig voordat ze geoogst kunnen worden en met bijvoorbeeld een 

paprikaplantje van 2 maanden oud verkort je deze tijd aanzienlijk. 

Planten Geschatte hoeveelheden 

Aromatische planten 47 muntplantjes, 31 oregano, 15 pepers, 25 thijm plantjes, 14 

muña plantjes, 17 cedron boompjes, 5 melissa plantjes, 1 ruda, 

1 salvia, 9 tomatenplanten 

Vruchtgewassen 28 appelbomen, 5 granaatappelbomen,  4 citroenboompjes, 9 

braamstruiken, 5 aardbeienplantjes en 1 pruimenboom 

Groente plantjes Hiervoor hebben we vooral paprika, courgette, sla, ui, biet en 

kool gebruikt. 

 

Naar schatting wordt de tuingrootte bijna verdubbeld na een jaar deel te nemen aan ons 

project. De gezinnen die overeenkomsten vernieuwen om door te gaan met het project zoeken 

nagenoeg allemaal naar manieren om uit te breiden, soms in de grond en soms in 

plantenbakken van oude bakken, emmers en autobanden. Onder die gezinnen heeft onze 

medewerkster Rosalia Torrico 28 deelnemers geïdentificeerd die gezien kunnen worden als 

promotoren. Dit zijn gezinnen met goed beheerde tuintjes die een overzicht hebben van alle 

stappen die je in de tuin zet in het biologisch beheer en die bovendien graag over tuinieren 

praten. Zij zijn essentieel in het promoten van de tuinen, het vergroenen van de buurt en in 

het vergroten van de leefbaarheid van de wijk. 

De derde kolom van de tabel met verschillende overeenkomsten laat zien dat we het project 

afgesloten hebben met 62 actieve familiemoestuinen. De redenen dat de andere gezinnen 

gestopt zijn met de tuin zijn divers. De meest gehoorde redenen zijn: 

1. Omdat we in huur woonden hebben we de tuin achter moeten laten toen het 

huurcontract onderbroken werd. 

2. Een aantal tuinen werden onderhouden door 65-plussers die op sommige momenten 

steun van hun kinderen nodig hadden voor de tuin. Als die steun wegviel omdat de 

kinderen ergens anders zijn gaan wonen of op reis waren (vaak voor werk) verviel de tuin 

ook. 

3. In sommige gevallen vonden beide ouders werk en uit economische noodzaak en 

tijdgebrek hebben ze de tuin verwaarloosd. 

4. In sommige gevallen hebben aanvullende bouwactiviteiten (aanvullende kamers of een 

toilet) het einde van een tuin ingeleid. 

5. Door de corona pandemie zijn verschillende gezinnen teruggegaan naar het platteland. 

6. De pandemie heeft ook voor meer beweging gezorgd in de zoektocht naar werk waarbij 

het huis soms ook verlaten werd. 
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7. Er is ook een kleine groep mensen voor wie de tuin nooit heeft gebracht waar ze op 

hoopten, doordat kleine boerderijdieren of honden de tuin vernielden of omdat er 

simpelweg niet genoeg tijd in de tuin gestoken werd. 

 

Helaas hebben we niet met alle gezinnen succes gehad met de composthoop: slechts 24 

gezinnen hebben een werkende composthoop. Deels komt dit zeker ook omdat we vrijwel heel 

2020 de gezinnen niet rechtstreeks hebben kunnen stimuleren om te gaan composteren. Het 

vergt echt een mentaliteitsverandering van het hele gezin om afval te scheiden en ook het 

composteren zelf is een activiteit waar aandacht aan besteed moet worden. Ook hebben een 

aantal gezinnen kleine boerderijdieren die de schillen eten. 

Een ander punt waar we meer uit hadden willen halen zijn de groep workshops. We hebben in 

drie jaar slechts drie groep workshops kunnen doen met steeds rond de tien deelnemers. 

Begin 2020 hebben we een uitwisselingsbezoek georganiseerd met de tuintjes van Plan700 

(ons andere project).  

  

De uitwisselingsbezoeken waren een groot succes en zeker voor herhaling vatbaar. Ze waren 

vooral heel motiverend en een mooi moment om met elkaar kennis te maken. Het blijft echter 

erg moeilijk om groepen mensen samen te krijgen op een locatie om een workshop te geven. 

Wij zijn heel tevreden dat we met het nieuwe project Verhoogde levenskwaliteit met 

stadslandbouw in Cochabamba 2021-2023 de kans krijgen om in de komende drie jaar tot nog 

grotere resultaten te komen en we zijn ervan overtuigd dat we de afgelopen jaren een goede 

eerste stap gezet hebben. 

Voedselpakketten 

Arnold heeft op eigen initiatief onder familie en vrienden fondsen geworven om 

voedselpakketten te kunnen doneren aan de gezinnen waar we mee werken en dankzij zeer 

gulle bijdragen hebben we op een tweetal momenten voedselpakketten uitgereikt aan de 

gezinnen. 

https://www.nmemundial.org/wp-content/uploads/2020/02/Projectplan-2021-2023-incl-begroting.pdf
https://www.nmemundial.org/wp-content/uploads/2020/02/Projectplan-2021-2023-incl-begroting.pdf
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Anekdotes 

Jaime Fiesta vertelde dat hij acht kinderen heeft en een echtgenote met maagproblemen. Dit 

is ook de hoofdreden dat hij mee wilde doen met het project om zo biologische groente te 

kunnen verbouwen voor zijn vrouw. Hij geeft aan dat de tuin een goede steun is en helpt om 

geld te besparen. Zijn vrouw moet voor haar gezondheidsprobleem grote hoeveelheden 

groente consumeren en oogst wanneer ze uit haar werk komt precies de hoeveelheid die ze 

opeet (dus ze gooien nu ook minder voedsel weg) en ze voelt dat de groente haar goed doet. 

Doña Cirila vertelde ons dat ze altijd al een klein tuintje had en nu met de steun van Alerta 

Verde haar tuintje zoveel heeft uitgebreid dat ze continue kan oogsten voor haarzelf en haar 

gezin van zes en dat ze zelfs nog overhoudt om aan buren en familie cadeau te doen. 

Doña Cristina vertelde ons dat ze uit pure noodzaak, omdat ze geen werk had, is begonnen 

met het kweken van cactussen. Op een dag is ze op pad gegaan op zoek naar verschillende 

cactussen om op te kweken en te verkopen. Ze heeft nu alle ruimte rond haar huis in gebruik 

voor verschillende cactussen en andere planten voor de verkoop en leeft hiervan. Door haar 

economische situatie at ze veel te weinig groente maar nu met een eigen tuintje staat er 

duidelijk meer groente op het menu. 

De directrice van de eetzaal geeft aan dat de gemeente helaas niet constant is met de 

verplichte donatie van voedingsmiddelen en dat er soms weinig is om eten mee te bereiden. 

De uitgebreide tuin met verschillende soorten groente is in goede dagen een mooie aanvulling 

om een gezonde maaltijd te kunnen bereiden, maar op slechte momenten zelfs bijna een 

noodzaak om iets op tafel te kunnen zetten. 

Ook geven verschillende mensen aan dat op het ergste moment met de quarantaine de tuin 

echt een laatste redmiddel was. De groente in de wijk was zo duur en er was sowieso door 

gebrek aan werk nagenoeg geen geld om eten te kopen. Ook de verschillende kruidenplanten 

hebben geholpen bij het gezond blijven en herstellen na ziekte. 

 

CENTRA 

We hebben vanaf de start van het project plezierig samengewerkt met de directrice van de 

kinderdagopvang. Naast de moestuin van ongeveer 50m2 liggen er ook zes vierkante 
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metertuinen en een kruidentuin. Op het terrein hebben we ook verschillende fruitbomen 

geplant. De oogst uit de tuin is een tastbare ondersteuning voor de keuken van het centrum. 

De tuin heeft regenwater opvangtanks van de stichting Abril (wij hebben hiervoor het contact 

gelegd). 

We helpen de naschoolse opvang van stichting Horizonte met een tuintje op de kleine 

binnenplaats van het centrum. In dit centrum wordt samen met de kinderen gewerkt, de oogst 

wordt verwerkt in een salade of meegenomen naar huis. De tuin heeft van ons project een 

watertank van 650 liter gekregen om regenwater op te vangen (ze wilden geen grotere tank 

vanwege ruimtegebrek). 

De eetzaal van de wijk hebben we ondersteund met een drietal vierkantemetertuintjes. Het 

nadeel van dit centrum is dat de kinderen alleen komen eten en na het tanden poetsen gelijk 

naar huis gaan. In de drie tuintjes is dus vooral gewerkt met het personeel en de oogst was een 

welkome aanvulling in de keuken. Aangezien de eetzaal veel profijt zou hebben van meer 

water hebben we hier 2 watertanks gedoneerd (1.200 en 2.500 liter). Dit geeft ook meer 

mogelijkheden bij het kopen van water bij de waterwagen. Vroeger hadden ze namelijk twee 

of drie oude olievaten (van 200 liter per vat) om water in op te slaan en nu kunnen ze gelijk de 

hele tank vullen. Buiten het regenseizoen zullen gezinnen en instellingen de watertanks op een 

andere plek neerzetten om gemakkelijker water van de waterwagen te kopen.  

Op verzoek van de leidinggevende van het centrum hebben we ook een projectplan 

geschreven voor de bouw van een kas om commercieel groente te verbouwen. Het idee is om 

financiering te zoeken voor de bouw van de kas zodat ze daarna zelf inkomen kunnen 

genereren om het centrum in stand te kunnen houden. 

In totaal hebben we 28 watertanks voor regenwateropvang geïnstalleerd bij gezinnen thuis (de 

laatste twee hebben we gekocht in 2020 en begin 2021 geïnstalleerd) en we hebben drie tanks 

gebruikt voor de verschillende centra. Een kleintje bij de naschoolse opvang want zij zitten op 

een kleine gehuurde locatie en er was geen ruimte voor een grotere tank. De eetzaal heeft 

twee tanks ontvangen, een van 1.200 liter en een van 2.500 liter. Naast meer water voor de 

tuin betekent dit ook een grote verbetering voor de eetzaal omdat ze nu makkelijker over 

water kunnen beschikken in de keuken. 

De school in de Minero San Juan wijk heeft twee grote half ingegraven cementen watertanks 

die aangelegd zijn met ondersteuning van de stichting Abril. Als de school fanatiek meegedaan 

had met ons project hadden we willen kijken of we een 2.500 liter watertank bij de tuin aan 

hadden kunnen leggen. Maar door het gebrek aan goede inzet (vooral vanuit de 

schooldirectie) was het plan om dit jaar te kijken of het beter zou gaan en dan eind 2020 de 

tank te installeren. Door de pandemie is hier echter niets van terecht gekomen. 

 

Strategie voor het kiezen van een projectlocatie en de overige activiteiten. 

De strategie die we ontwikkeld hebben om een nieuwe projectlocatie te kunnen kiezen was 

deels de inzet van dit driejarige projectplan. 
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De strategie is opgedeeld in 2 onderdelen. In het eerste deel wordt het werkgebied 

geïdentificeerd en in het tweede deel wordt ingegaan op hoe we te werk gaan in het 

geïdentificeerde projectgebied. 

De eerste stap, de identificatie, is opgedeeld in het identificeren van het mogelijke werkgebied 

om daarna te praten met sleutelfiguren. We hebben er hierbij voor gekozen om het 

projectgebied zo mogelijk op te delen in drie delen.  

Het kaartje hieronder geeft aan hoe we in de ideale situatie te werk gaan in een wijk. In het 

blauwe deel (1) liggen een aantal centra (kinderopvang, naschoolse opvang of een eetzaal) en 

minimaal 1 school. Het is de plek in de wijk waar veel gebeurt en waar veel mensen 

samenkomen. Hier willen we aanwezig zijn door met de centra te werken en gezinnen in dit 

gebied te zoeken.  

In de zone 2 die relatief dicht bij de kern ligt, willen we de grootste hoeveelheid gezinnen 

ondersteunen, het liefst in groepjes van 5 of meer. Het gele deel van het kaartje (3) valt nog 

onder ons project en daar kunnen we ondersteunen wanneer zich groepjes van rond de 5 of 

meer gezinnen aanmelden, buiten deze zone ondersteunen we niet meer omdat dit te ver van 

ons kerngebied af ligt en we teveel tijd kwijt zouden zijn om er te komen. 

 

 

 

 

 

 

Onze conclusie is dat de beste manier om in een nieuwe wijk met een nieuw project te starten, 

begint met voor die tijd al met een aantal gezinnen in de beoogde wijk te werken. Op die 

manier kunnen deze gezinnen van alles vertellen over hun wijk en ons in contact brengen met 

sleutelfiguren. Bovendien kun je de tuintjes van deze gezinnen zien als voorbeeldtuinen die 

kunnen helpen mensen enthousiast te maken over de mogelijkheden voor een tuintje. Verder 

is het belangrijk om als stichting zichtbaar aanwezig te zijn en aanspreekbaar te zijn.  

 In de bijgevoegde bijlage is de strategie stapsgewijs uitgewerkt.  

 

Digitale communicatie 

Door de coronapandemie hebben we als Alerta Verde ingezet op digitale aanwezigheid en 

communicatie om de stadsmoestuinen te promoten. We hebben hierbij stilgestaan bij de 

realiteit van de mensen. 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 onze website 

hebben we een aantal Facebookberichten overgenomen. Voor een volledige lijst verwijzen we 

naar de bijlage, waarin ook alle Youtube filmpjes genoemd staan.  
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https://www.nmemundial.org/berichten-uit-bolivia/

