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Natuur, Milieu & Educatie WERELDWIJD

Foto van de maand...

Van de redactie
Deze maand lees je over een bijeenkomst voor
stadslandbouworganisaties waar Arnold Brouwer,
namens Alerta Verde, een presentatie heeft gegeven
over de techniek van waterharvesting. Over deze
techniek hebben we een handleiding gemaakt. Ook
zijn de stadslandbouworganisaties op veldbezoek
geweest bij drie gezinstuinen.

Het voorkweken van kruidenplantjes, een aantal
fruitboompjes en bladen met een aantal groentenplantjes
bij één van de ingenieurs thuis zullen ervoor zorgen dat de
tuinen er al snel groen uitzien en uiteindelijk sneller
produceren.

Bijeenkomst netwerk Stadslandbouw
Op 15 en 16 april zijn de 13 organisaties van het nationale
netwerk stadslandbouw bijeengekomen om ervaringen uit
te wisselen op het gebied van regenwateropvang. Op de
eerste dag heeft Alerta Verde een groep mensen
meegenomen naar drie tuinen waar wij dankzij de
financiële ondersteuning van Contribute onze
wateropvang-installaties hebben kunnen installeren.
Het waren twee inspirerende dagen en vooral de woorden
van doña Aide en don Limbert laten zien wat een impact
ons stadslandbouwproject heeft op hun leven.

dan bij de ander en ze proberen altijd de beste te zijn om
uiteindelijk samen groenten uit te wisselen. Ook vertelt doña
Aide dat nieuwe buurtbewoners zich dankzij haar tuin
ingeschreven hebben omdat ze ook willen leren hoe ze zelf
een deel van de groente die ze eten kunnen verbouwen.
Don Limbert heeft naast een aantal groenten vooral veel
fruitbomen in de tuin. De bezoekers van het
stadslandbouwnetwerk waren verbaasd dat je eigenlijk op
zo´n kleine schaal ook aan agroforestry kunt doen. Een
tuinsysteem waarbij naast groenten ook bomen een
belangrijke rol spelen.

Doña Aide vertelde ons dat ze begonnen was met een
kleine vierkantemetertuin (bijna 2 jaar geleden) en dat ze
die langzaam uitgebreid heeft. Tijdens de lockdown heeft
ze zelfs met haar hele gezin in de tuin gewerkt en zijn ze
samen naar de nabijgelegen rivierbedding gegaan om
grond mee te nemen aangezien de grond rond haar huis
wel heel veel stenen bevat. Ze hebben toen ook een aantal
“molle” bomen opgezocht om de daaronder liggende grond
te verzamelen als bodembemester.
Ze vertelde dat dankzij het composteren haar afval meer
dan gehalveerd is zonder groente en fruitresten. De zak
met vuilnis druipt niet meer van het stinkende water op het
moment van weggooien en weegt bijna niks meer. Ook
heeft ze een gezonde competitie met de buurvrouw ;
sommige groenten groeien beter bij de één
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2 papayaboompjes, in het midden op de foto.
Naast de veldbezoeken heeft Arnold Brouwer ook een
uitgebreide presentatie over de regenwateropvang en
druppelirrigatie in onze projecten gegeven op het event zelf.
Het was motiverend om ook van vier andere organisaties te
horen hoe zij werken met regenwateropvang.
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Don Limbert vertelde dat hij, wanneer hij uit zijn werk komt,
eerst altijd even de tuin in gaat om tot rust te komen. Hij ziet
zijn tuin als een plek om tot zichzelf te komen. Hij vertelde
ons ook een truc om papayabomen te stimuleren mooie
vruchten te geven. Een familielid had hem geleerd dat je
onderin de stam 3 spijkers moet slaan als de vruchten in je
papayaboompje maar niet willen groeien.

