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Foto van de maand...
Nog een mooi voorbeeld
van een uitgebreide tuin.
Achterin de foto ligt de
omheinde oorspronkelijke
vierkantemetertuin. De
autobanden en vooral het
stuk uitgeholde boomstronk
van een palmboom zijn
mooie plantenbakken.

Van de redactie
Wij willen graag onze sponsors bedanken. Dankzij
jullie hebben we samen met de mensen in Minero
San Juan en omgeving weer een jaar kunnen werken
aan ecologische stadsmoestuintjes. En daarmee de
leefomgeving en voedselzekerheid van onze
deelnemers verbeterd.

Uitbreiden
van
deveel
vierkantemetertuin
Dit jaar zijn we
met
energie begonnen

aanleggen. Anderen hebben weinig ruimte rond het huis of
wonen op een stukje grond met veel hoogteverschil, waardoor
dankzij de aanhoudende regen de eerste
er weinig horizontale ruimte is. Over het algemeen breiden de
dagen
vandiejanuari
zien de voor
tuintjes
er in ieder
De
mensen
zich inschrijven
het project
en beginnen deelnemers hun vierkante metertuinen uit met een extra of
met
eenalvierkantemetertuin
namelijk
geval
lekker groen en zaaien
productief
uit.in hun tuintje langere vierkantemetertuin, hebben ze ruimte in de volle
van 120 cm x 120 cm, 2 tot 3 (of soms per ongeluk nog veel grond, of installeren ze allerlei soorten gerecyclede
meer) zaadjes in op elke plek waar 1 plantje kan groeien.
plantenbakken.
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we daarvan
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naar.

Het idee hierbij is dat dan in ieder geval 1 van de 3 zaadjes
ontkiemt en een sterk plantje oplevert. Meestal komen er
meerdere plantjes uit, waarbij de mooiste moet blijven
staan. De overige plantjes halen ze op een gegeven moment
weg, zodat ze niet samen om het licht, water en de
voedingsstoffen blijven vechten. Dit is vaak het moment dat
de deelnemers zoeken waar ze die overbodige plantjes heen
kunnen verplanten. Op die manier wordt bijna vanzelf de
tuin verder uitgebreid.

Zeker in deze maanden van het jaar (vanaf december tot
eind maart), waarin het regelmatig regent, is het heel erg
verleidelijk om de tuin uit te breiden en zo alle plantjes
zoveel mogelijk een plek te geven om te groeien.
Het is interessant om te zien hoe iedereen zijn eigen
creativiteit gebruikt om de tuin verder uit te breiden.
Sommigen hebben het geluk dat ze ongebruikte ruimte
hebben waarin ze een tuin in de volle grond kunnen
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Ook worden de plantenbakken gebruikt als zaailingbakken om
plantjes in voor te zaaien.

Allerlei soorten bakken en opengeknipte flessen geven samen
extra ruimte om de tuin ook uit te breiden op het cement. Met
een beetje creativiteit kan er zo heel wat verbouwd worden in
de ruimte rond het huis, zeker als water even geen
beperkende factor meer is.
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Rechts op de foto de vierkantemetertuin, daarnaast een stuk in de
volle grond en op de voorgrond een paar autobanden.

