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Foto van de maand...
We hebben twee bomen
geplant in het plantsoen ter
hoogte van het kantoor van
Alerta Verde.
Via agroforestry technieken
proberen we meer bomen en
groen te planten en meer
organisch materiaal te
gebruiken om de bodem mee
te verbeteren.

Van de redactie
Helaas hebben we in alle drukte een flits gemist,
maar we hebben zeker niet stilgezeten. In deze flits
een inkijkje in één van de andere activiteiten die
Alerta Verde naast de projecten met NME Mundial
doet: de klimaatwerkgroep.

In het kader van de nationale dag van de ecologische
consumptie die in Bolivia op 21 november plaatsvindt, heeft
de klimaatwerkgroep drie borden laten maken om de vier
Als stichting Alerta Verde zijn we lid van de
klimaatwerkgroep; een collectief van zo´n 40 organisaties in markten te promoten. De drie fysieke markten (Eco Huertos,
Eco Feria en Canasta Solidaria) hebben elk hun eigen bord
zes verschillende departamenten van Bolivia. Arnold
met een foto waarmee ze zich identificeren, met daarop ook
Brouwer is de vrijwillige coördinator van de regionale
afdeling in Cochabamba, waar acht organisaties lid van zijn. informatie over de andere drie markten. Het idee is op deze
manier de klanten erop te attenderen dat er ook andere
plekken zijn waar ze ecologische producten kunnen kopen.
Van deze acht organisaties hebben er vier een ecologisch
marktinitiatief. Een van de leden is de Eco Feria; een
biologische markt die elke woensdag gehouden wordt waar
Arnold ook lid van is. Hier verkoopt hij groente uit eigen
tuin, zadenkoekjes en echte zelfgebakken Nederlandse
stroopwafels.
Daarnaast is er “Canasta Solidaria”; een initiatief van
Agroecologia y fe dat elke eerste zaterdag van de maand
een biologisch voedingspakket ter waarde van 100Bs (zo´n
12,50 euro) aanbiedt via reservering door voorverkoop.
Ook is er de markt EcoHuertos (ecotuinen) die in Santivañez
gehouden wordt, zo´n 30min. van het centrum van
De drie borden zijn op 21 november gepresenteerd op de
Cochabamba in de landelijke buurtgemeente Santivañez.
biologische markt EcoHuertos in Santivañez.
Hier hebben kleine producenten uit het project van het
CESU (van de universiteit San Simon) zich verenigd en elke
tweede zondag van de maand organiseren zij een markt
met eigen producten en tradionele maaltijden.

Promoten van de ecologische markt

Daarnaast heeft Agrecol Andes een initiatief dat ze
BolSaludable (gezonde tas) noemen waarbij mensen
wekelijks een bestelling van verschillende producten
kunnen plaatsen om vervolgens de tas op te halen of thuis
te laten bezorgen.
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Het is erg interesant om te zien hoe elke markt zijn eigen
draai aan het concept geeft en op zijn eigen manier probeert
de biologische productie van kleine producenten aan de man
te brengen.
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Presentatie van het bord op de Eco Feria

