Projectverslag 2021
Verhoogde levenskwaliteit met stadslandbouw in Cochabamba
Hoewel het door COVID-19 en de verschillende infectiegolven een verre van normaal jaar was, heeft
Alerta Verde in 2021 weer een flink aantal stappen kunnen zetten in het promoten van
stadslandbouw. Het onderstaande verslag gaat per pijler in op de behaalde resultaten.

Pijler 1 – Scholen
We hebben het afgelopen schooljaar moeilijk met de scholen kunnen werken door de COVID-19
pandemie. De scholen waren meestal gesloten en het schooljaar is voor het allergrootste gedeelte
digitaal geweest. Bij de start van het schooljaar hebben we bij 15 scholen onze ondersteuning
aangeboden om de tuinen opnieuw in te zaaien, samen met de kinderen. Op verschillende
momenten tijdens het schooljaar zijn we bij een aantal scholen opnieuw langs geweest en/of hebben
we telefonisch contact opgenomen, maar we hebben nagenoeg geen afspraken kunnen maken.
Het is daarom helaas ook niet gelukt om met de school die een eetzaal heeft samen te werken, want
er waren simpelweg geen kinderen op school.
De communicatie verliep ook erg moeizaam omdat veel scholen lange tijd zelfs helemaal gesloten
waren en er dus niemand aanwezig was in de gebouwen om aan te kunnen spreken.
De Santa Monica school, waar we in 2015 voor het eerst getuinierd hebben, heeft bij de start van
het schooljaar wel om ondersteuning gevraagd. Vanuit de gedachte dat het met COVID-19 erg
belangrijk is om gezond te eten en het feit dat zelf tuinieren steeds meer aandacht krijgt, kregen we
het verzoek om met de ouders van de leerlingen te werken zodat die daarna de kennis zelf thuis toe
konden passen. Tuinieren op school was natuurlijk lastig omdat de kinderen op school geen lessen
konden volgen en de schooltuin dus niet konden onderhouden. We hebben bij de start van het
schooljaar daarom twee praktijkworkshops in de schooltuin gegeven aan in totaal 11 ouders
(inclusief vier leraren).

De ouders kregen daarna zakjes met een verscheidenheid aan groentezaden mee. De workshops
waren bedoeld om de ouders enthousiast te maken om zelf thuis te gaan tuinieren. Op verzoek van
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de school hebben we ook nog een derde – virtuele - workshop gegeven voor 14 geïnteresseerde
deelnemers.
Daarna bleef het een lange periode stil. Dat hing vooral samen met een nieuwe golf van corona
besmettingen, want met de oplopende cijfers nam de paniek in de pers elke keer weer toe en had
het weinig zin om de scholen onze ondersteuning aan te bieden. Op een aantal momenten dat het
beter ging met de pandemie en er voorzichtig iets meer kon, durfden sommige scholen in de arme
wijken waar niet alle leerlingen per telefoon in konden loggen voor de les, het aan om weer deels
fysiek les te geven. Aan hen hebben we opnieuw onze steun aangeboden. Hoewel een aantal
schooldirecteuren aangaven het in het team te zullen bespreken ontvingen we nauwelijks positieve
reacties. We waren pas met een viertal scholen in gesprek over mogelijke workshops toen
onverwacht de wintervakantie vervroegd (en daarna zelfs ook verlengd) werd.
Uiteindelijk hebben we vanaf juli op reguliere basis samengewerkt met één nieuwe school, de
Madre de la Divina Providencia school. De directeur van deze school was tot vorig jaar als docent op
een andere school betrokken bij de schooltuin. Hij was heel enthousiast en op zijn verzoek hebben
we met een groep van zo’n 25 basisschool leerlingen een tuin opgezet bij de school. Onze
medewerker voor schooltuinen was wekelijks op de school om met deze leerlingen de tuin op te
bouwen. Om geen onnodig risico te lopen met COVID-19 en om de beperkte tijd goed te gebruiken
werd er geen theorieles in klaslokalen gegeven. Na een beknopte uitleg werd er vooral in de tuin,
waar iedereen makkelijk afstand van elkaar kon houden, gewerkt.
Het idee van de directeur was om zo een aantal promotoren op te leiden uit verschillende klassen (hij
heeft zelf diverse leerlingen uitgenodigd om te helpen) en op deze manier alvast de schooltuin op te
zetten zodat hier in de toekomst op voort geborduurd kan worden. Zoals op onderstaande foto’s is te
zien, is het een interessante tuin geworden, met gebruik van verschillende technieken: een
vierkantemetertuin, een tuin in de volle grond en een tuin door middel van creatief gebruik van
autobanden. We zijn ervan overtuigd dat we met reguliere lessen op deze school een erg
goedlopende schooltuin kunnen begeleiden.
Onze werkwijze was duidelijk aanstekelijk want tegen het einde van het schooljaar waren er elke
keer meer leraren die interesse toonden.
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We hebben ook een digitale les gegeven voor ouders op verzoek van een van de leraren, waarbij de
25 deelnemers groentezaadjes en lesfolders gekregen hebben.
Aangezien deze nieuwe school zo goed meegewerkt heeft hebben we hen 2 watertanks van 1.200
liter gedoneerd die begin 2022 geïnstalleerd zullen worden bij de tuinen. De school heeft gelukkig
geen acuut watergebrek (er komt water uit de waterleiding), maar het is goed om ook hier te laten
zien dat je regenwater op kunt vangen om dit te gebruiken in de tuin.
De school Verdad en Vida is een nieuwe school in ons projectgebied. Een lerares van deze school had
contact met ons opgenomen via een van de ouders die meedoet met het familiemoestuin project. Bij
hen hebben we een workshop kunnen geven aan tien ouders en 15 kinderen van de peuterklas. We
hebben bij hen ingezaaid in plantenbakken van lege flessen die ze van huis mee genomen hebben.
Na nog een keer een aantal scholen uitgenodigd te hebben om ze te ondersteunen in de schooltuin
nam tegen het einde van het schooljaar de directeur van de Peter Travesi school contact met ons op
om de schooltuin nieuw leven in te blazen. Zijn idee was om de laatste maanden van het jaar de tuin
te bemesten en een aantal snelle gewassen in te zaaien. Het was de bedoeling om op deze manier de
klassen te enthousiasmeren om volgend jaar het moestuinieren weer op te pakken en tegelijkertijd
de schooltuin vast enigszins voor te bereiden voor het volgende schooljaar.
Op deze school heeft de directeur de schooltuin in percelen verdeeld en per klas hebben we met de
docent en een aantal ouders gewerkt aan het in ere herstellen van de schooltuin. Op deze manier
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hebben we twee workshops gegeven aan in totaal 80 ouders van tien klassen. Vlak voor de
zomervakantie hebben ze nog radijs en sla kunnen oogsten. We hebben een aantal bomen en
fruitbomen gepland bij de ingang om de schooltuin zo een prominentere plek binnen de school te
geven.

Aangezien het zo onzeker was of we met scholen konden werken, hebben we ervoor gekozen om dit
hele jaar geen nieuw personeel aan te nemen. We hebben de werkzaamheden in de familiemoestuin
component uitgevoerd met die leidinggevende samen met de leidinggevende van de
schooltuinencomponent. In plaats van met twee personen fulltime met de scholen te werken heeft
tijdens het hele jaar slechts een persoon parttime met de scholen gewerkt.

Pijler 2 – Families
Ondanks de moeilijkheden door de pandemie hebben we een goed jaar gedraaid met de
familiemoestuinen. Dit komt grotendeels doordat de mensen die al meededen aan het project, en in
de 3e tot de 8e overeenkomst in de tweede helft van 2021 zaten, heel stellig waren in hun overtuiging
dat de moestuin helpt om gezonder te leven en gezonder te eten. Daardoor hadden we dus een
enthousiaste groep van gevorderde deelnemers.
Natuurlijk vallen er altijd mensen af, zowel door overlijden of scheidingen, omdat ze hun eigen huis
gaan bouwen en er geen ruimte meer is voor de tuin, omdat ze gaan verhuizen, of een nieuwe baan
hebben waardoor er geen tijd meer is voor de tuin.
Daarnaast hebben we 41 nieuwe tuinen kunnen installeren bij mensen die meestal familieleden
hadden die thuis al een tuintje hadden. Dit had als groot voordeel dat ze wisten waaraan ze
begonnen en dat ze gelijk met een duidelijk idee en bijbehorende interesse begonnen met tuinieren.
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We hebben het jaar afgesloten met de volgende overeenkomsten:
Overeenkomst
1 (begonnen tweede
helft 2021)
2e (begonnen eerste helft
2021)
3e
4e
5e
6e

Aantal deelnemers
23

7e
8e
Totaal aantal deelnemers

3
3
81

e

18
5
8
12
9

De gezinnen die verder gevorderd zijn dan de 3e overeenkomst worden weinig bezocht en nemen
vooral zelf contact op (met name via WhatsApp) wanneer ze advies nodig hebben, wanneer ze
bepaalde zaden willen om de tuin opnieuw in te zaaien of om te vragen of we ze kunnen helpen met
het vervoer van zakken bemester (ze betalen die overigens zelf, we bieden alleen aan om met het
transport te helpen).
Een enkele keer komen we spontaan langs als we in de buurt zijn en zo kunnen we met minimale
inzet toch de tuinen ondersteunen. We zien tot onze vreugde uiteraard in deze tuinen steeds meer
eigen initiatief en we realiseren ons dat ze ons eigenlijk niet meer echt nodig hebben.
We hebben een verscheidenheid aan kruidenplanten aan nieuwe deelnemers uitgereikt: vooral tijm,
oregano en munt, maar daarnaast ook lavendel, rozemarijn en muña (Boliviaanse kruid). Ook hebben
we 16 appelboompjes en passievruchtplanten uitgereikt. Sommige nieuwe gezinnen ontvangen de
fruitboompjes begin 2022.
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Uitreiking van kruidenplantjes en fruitboompjes

Fruitbomen in de tuin en de passievrucht plant die omhoog klimt
In totaal hebben 60 gezinnen hun tuin uitgebreid, waarvan een groot aantal een deel van de groente
in de volle grond kweekt. Ook oude autobanden worden vaak gebruikt. Daarnaast zijn er vier
gezinnen met een kleine kas met landbouwplastic of schaduwnet.

Grotere tuinen in de volle grond
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Creatief tuinieren met plastic buizen en allerlei soorten gerecyclede plantenbakken
Helaas composteren er maar 30 gezinnen van de 81. De rest geeft aan dat composteren geen zin
heeft omdat ze buiten de deur eten en weinig GFT-afval hebben, ze hebben dieren die de schillen
opeten (konijnen, varkens, eenden) of ze gebruiken de schillen gelijk in de tuin als mulch
(bodembedekker).

Composthoop in een opengesneden autoband, groenteschillen direct als mulch in de tuin
Het enige vlak waar we niet hebben kunnen doen wat in de planning zat, zijn de activiteiten die je
samen onderneemt. Door COVID-19 was het onverantwoord om samen een kookworkshop te doen
of samen in de bus te zitten voor een uitwisselingsbezoek .
Tegen het einde van het jaar hebben we voor twee maanden een lokale promotor aangenomen: een
deelnemer uit ons eigen project die ons ondersteunt bij de bezoeken aan de gezinnen en daarnaast
zijn eigen tuin heeft. Het idee is dat we in februari 2022 (als de coronacijfers dalen) zijn huis
bezoeken met de projectdeelnemers die in dezelfde wijk wonen, zodat deze mensen onze promotor
daarna kunnen vinden als er vragen zijn. We hebben het plan om jaarlijks twee keer iemand aan te
nemen voor twee maanden zodat we deze persoon extra kunnen trainen. Deze persoon helpt dan

7

vooral mee in de tuinen dicht bij zijn huis zodat mensen in de wijk weten dat ze met hun vragen bij
een medewijkbewoner terecht kunnen.

Pijler 2 – Centra
Bij het project Horizonte (naschoolse opvang en huiswerkbegeleiding) hebben we bijna wekelijks
samengewerkt met een groep van 16 kinderen tussen de 12-14 jaar. De jongere kinderen hielpen
ook mee bij het dagelijkse water geven van de moestuin.

In de kerstvakantie hebben we Horizonte ook kunnen verrassen met een taart voor 500 kinderen met
dank aan de donaties die we vorig jaar van particulieren hebben ontvangen om voedselpakketten uit
te reiken om de pandemie crisis enigszins te verlichten. Dit jaar hebben we met het restant van
diezelfde fondsen ook nog een keer voedselpakketten uitgereikt.
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Bij de kinderopvang hebben we ondersteund met zaden en moeten we nog contact opnemen met de
nieuwe directrice om de tuin weer nieuw leven in te blazen. Vlak voor de kerst heeft een groep
ouders nog geprobeerd de tuin enigszins te herstellen, maar we hebben reguliere momenten nodig
om de tuin weer echt op te kunnen zetten. Vorig jaar is het centrum het hele jaar gesloten geweest
door de pandemie en tegen het einde van het jaar was de (nieuwe) directrice pas voor het eerst op
het centrum. Als de directrice dezelfde blijft hebben we goede hoop dit jaar samen te kunnen
werken als de condities het toelaten, want zij heeft zelf contact met ons opgenomen.

Poging tot herstel van de tuin bij de kinderopvang
Tegen het einde van het jaar heeft ook de eetzaal weer contact opgenomen om de tuin opnieuw op
te zetten. De vierkantemetertuintjes zijn weer ingezaaid en de conciërge verzorgt de tuin in de hoop
dat de eetzaal in het nieuwe schooljaar weer open gaat.
Via CADSE, de organisatie die de eetzaal ondersteunt, heeft onze schooltuinmedewerker ook een
digitale workshop gegeven aan tien kinderen over hoe je de zaadjes uit een verse tomaat kunt halen
om deze - na ze te drogen-, in de schaduw in te zaaien om zo zelf een tomatenplant op te kunnen
kweken.
We kregen ook het verzoek van een kindertehuis elders in de stad om te ondersteunen bij het
opnieuw opstarten van de moestuin. In het verleden hebben we op de Ciudadela SEDEGES
samengewerkt en ze namen dus weer contact met ons op. Het tehuis heeft een stuk terrein afgezet
met palen en omheind met kippengaas.
We hebben toen bijgedragen met schaduwnetten zodat de vogels die daar in grote getalen zitten
niet alles op zouden eten en we hebben hen met een aantal workshops ondersteund bij het inzaaien
en beheren van de tuin. Het betreft hier kinderen met een geestelijke handicap en helaas liet de
inzet van de begeleiders nog wel wat te wensen over, maar de tuin is nu min of meer hersteld.
We kregen laatst bericht dat er met de hulp van de regen eind december en begin januari veel
opgekomen is en er veel geoogst is.
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Omheinde tuin op de Ciudadela SEDEGES
Daarnaast hebben we Nuqanchik, een centrum dat met het thema gezondheid, gezinnen en ook
stadslandbouw werkt in het gebied van het MISEREOR project, ondersteund met een eenmalige
donatie van een flinke hoeveelheid groentezaden. Het MISEREOR project is het andere project dat
stichting Alerta Verde doet met financiering van MISEREOR in de wijken naast die van het NME
Mundial project. Op deze manier kunnen ze hun kassen in stand blijven houden en aan de gezinnen
die tuinieren binnen hun project zaden doneren. Nuqanchik heeft momenteel wel financiering voor
hun overige projectonderdelen maar niet voor hun stadslandbouwcomponent.

Donatie van groente zaden voor de tuin en de families waar Nuqanchik mee samenwerkt
Als onderdeel van het project met MISEREOR hebben we Nuqanchik ook ondersteund met een aantal
lessen voor de vrouwen die een familiemoestuin hebben en we hebben gewerkt met een groep
kinderen in de tuin van het centrum. Met dank aan NME Mundial hebben we een deel van de
begroting voor zaden voor scholen kunnen gebruiken om hun project te ondersteunen met zaden.
We zijn van mening dat, hoewel we weinig met scholen en centra gewerkt hebben, we ondanks de
omstandigheden toch zeker interessante resultaten geboekt hebben. Bovendien hebben we door
geen extra personeel aan te nemen ook niet onnodig veel geld uitgegeven aan werkzaamheden die
we niet konden uitvoeren. Wanneer de situatie het toelaat hopen we weer meer met kinderen te
kunnen werken om ze enthousiast te maken voor het tuinieren. Op dat moment zullen we weer extra
personeel aannemen om de lessen op een zo pedagogisch mogelijke manier vorm te kunnen geven.
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Pijler 3 – Wateropvang installaties
We hebben dit jaar twee watertanks uitgereikt aan de Madre de la Divina Providencia school en
daarnaast bij 12 gezinnen thuis wateropvang installaties geïnstalleerd. Voor de installaties bij de
gezinnen thuis hebben we tijdelijk iemand aangenomen die in januari de laatste installaties zal
afronden.
Daarnaast hebben we een tank van 2.000 liter gedoneerd en de wateropvang installatie geïnstalleerd
voor de kerk in Llave Mayu waarbij we met het MISEREOR-project een gemeenschappelijke moestuin
en een agroforestry perceel aangelegd hebben met een groep jongeren.
We hebben ook bij zeven gezinnen kunnen ondersteunen met een druppelirrigatie systeem. Dit is
een goede methode om water te besparen en zeker bij gevorderde deelnemers is het tijdbesparend
en geeft het de deelnemer vooral meer tijd om aan de tuin te besteden (onkruid wieden, verplanten,
inzaaien).

Druppelirrigatie installatie op het moment van installeren en een tijdje daarna
Door de regelmatige regenbuien worden de laatste vijf geplande druppelirrigatie systemen
aangelegd aan het einde van het regenseizoen.
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Pijler 4 – Promotie en Innovatie
Dit jaar hebben we een nieuwe techniek opgenomen in onze werkzaamheden. Op de plaatsen waar
hier ruimte voor is, proberen we een aantal agroforestry technieken toe te passen waar we
meerdere fruitbomen combineren met andere bomen en planten. Het is de bedoeling dat dit ons
ondersteunt bij het zoeken naar meer zichtbare vergroening in de wijken. Het extra organische
materiaal dat geproduceerd wordt in de vorm van takken en bladeren is uiteindelijk een extra
bemesting voor de grond en helpt dus mee om de bodem te verbeteren.
Dankzij een bevriende organisatie Agrecol Andes konden we mee op een uitwisselingsbezoek. We
hebben een aantal grotere agroforestrypercelen gezien en we begrijpen deze techniek nu een stuk
beter. We zoeken nu naar manieren om de ideeën achter agroforestry, vooral gericht op het
verbeteren van de bodem, toe te passen op kleine schaal.

Bezoek aan de agroforestry percelen in Arani

Dit zijn twee tuinen in ons project waar we deze techniek toe willen passen om rond het huis extra te
vergroenen, de bodem te beschermen en extra organisch materiaal te produceren
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We zijn nog steeds actieve leden van drie netwerken: het stadslandbouwnetwerk Bolivia, de
klimaatwerkgroep en het “Red del Sur” een netwerk van organisaties die in de Zona Sur van de stad
werken.
Hoewel we nog steeds veel minder fysieke ontmoetingen gehad hebben dan in een normaal jaar,
hebben we ons in vergelijking met 2020 het afgelopen jaar wel veel meer kunnen richten op het
werken met onze deelnemers en we hebben dus logischerwijs minder virtuele activiteiten gedaan
dan vorig jaar.
We hebben dit jaar een aantal interessante extra dingen kunnen doen waarbij mensen van buiten de
wijken, van andere organisaties, onze tuinen hebben bezocht. Ook hebben we via de radio en live
opnames via internet het nodige kunnen delen. De volgende lijst geeft een overzicht van de
belangrijkste evenementen:
1. In november heeft Rosalia Torrico namens Alerta Verde meegedaan aan het
stadslandbouwevenement van het stadslandbouwnetwerk in La Paz. Daar heeft zij ervaringen
van Alerta Verde kunnen delen met de overige deelnemers.
2. Op 21 oktober heeft Arnold Brouwer voor de “Start up Week Cochabamba” een presentatie
gegeven over de Eco Feria (biologische markt) waar hij lid van is en hij heeft daarbij uiteraard ook
over Alerta Verde verteld.
3. Op 4 oktober waren we uitgenodigd voor een informatie markt op het centrale plein van de stad
in het kader van de wereld habitat dag.

4. Op 24 september heeft Arnold op radio CEPRA een klein half uur verteld over de werkzaamheden
van Alerta Verde.
5. Op 10 september hadden we bezoek van de opleiding Plattelandsontwikkeling van de
Landbouwfaculteit, zodat ze een video op konden nemen van een aantal stadslandbouwervaringen van deelnemers aan onze projecten.
6. Op 8 september heeft Arnold een virtuele presentatie over stadslandbouw en het werk van
Alerta Verde gegeven aan een groep van 70 architectuurstudenten van de San Simon universiteit.
7. Op 11 augustus hadden we een workshop voor een groep stadslandbouwers uit El Alto. We
hebben samen een wateropvanginstallatie geïnstalleerd en gewerkt aan het agroforestry perceel
bij de kerk van Llave Mayu.

13

8. Op 29 juni heeft Arnold mee gedaan aan een webinar van Wilde Ganzen, waarbij hij de
ervaringen van Alerta Verde gedeeld heeft met het publiek en twee andere organisaties die in
Afrika actief zijn. Het was erg interessant om op deze manier iets over de verschillende
perspectieven in verschillende landen te horen.
9. Op 18 juni had Arnold de leiding over het radioprogramma van de Klimaatwerkgroep op radio
CEPRA waar we het over compostering hebben gehad.

10. Op verzoek van CADSE hebben we een serie korte praatjes van zo´n 20min over gezonde voeding
gegeven aan een groep ouderen die meededen met de digitale fysieke oefening workshops van
CADSE. We hebben het op verschillende dagen gehad over de noodzaak van lichaamsbeweging,
water, gevarieerd eten en vitamines.
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11. Op 19 mei hadden we een landelijke bijeenkomst van het stadslandbouwnetwerk. Aangezien
deze in Cochabamba werd georganiseerd hebben we de deelnemers meegenomen naar een
aantal tuinen van ons project en heeft Arnold op de bijeenkomst een presentatie gegeven over
de werkzaamheden van Alerta Verde en het oogsten van regenwater in het bijzonder.

12. In het kader van een project met de klimaatwerkgroep heeft Alerta Verde ondersteund bij het
project met stadslandbouw in Santivañez waar we een aantal workshops gedaan hebben samen
met de klimaatwerkgroep. Op 20 april hebben we een zadenbank (MUJU WASI, het huis van de
zaden in Quechua) opgezet.

13. We hebben “Pintar en Bolivia” (een organisatie met een Nederlandse oorsprong die met kunst
therapie werkt) ondersteund met een praktijkworkshop vierkantemeter moestuinen.
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14. In maart en februari hebben we wormencompostering gepromoot via het aanbieden van
promotie startpakketten om zelf je eigen vermi-compost te maken. In totaal hebben we aan 17
mensen het experimentele pakket of in enkele gevallen een grotere hoeveelheid wormen
verkocht.
15. Op 14 en 27 februari heeft Arnold het radio programma van de klimaatwerkgroep op radio
CEPRA geleid waar we het hebben gehad over composteren.

16. Op 17 februari is Arnold door het stadslandbouwnetwerk uitgebreid geïnterviewd voor een
radioprogramma dat door het hele land via verschillende radiozenders uitgezonden is.
17. Wilde Ganzen heeft in hun magazine uitgebreid stilgestaan bij onze werkzaamheden.
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18. Op 23 januari hebben we het in ons radioprogramma van de klimaatwerkgroep over
waterharvesting gehad. Hierbij had Arnold ook Rosalia van Alerta Verde op bezoek.

19. Op 13 januari heeft radio CEPRA de klimaatwerkgroep uitgenodigd in hun programma De trein
van CEPRA. Hier heeft Arnold in zijn rol van coördinator van de werkgroep voor Cochabamba
samen met iemand van de klimaatwerkgroep aan deelgenomen.

Geleerde lessen
Ook dit jaar hebben we gezien dat er nog steeds veel interesse is voor gezonde voeding en
stadslandbouw. Er zijn momenteel meer organisaties dan vroeger bezig met stadslandbouw en
gezonde voeding en je ziet veel particuliere promotie initiatieven, vooral ook met het oog op de
preventie van COVID-19.
We hebben dit jaar een drietal interessante geleerde lessen die, als het aan ons ligt, een vaste plaats
zullen krijgen in onze manier van werken:
1. We hebben op de Madre de la Divina Providencia school gezien dat het erg goed kan werken als
je buiten schooltijd met een groep enthousiaste leerlingen in de tuin werkt. Dit is een goede
optie als het niet mogelijk is om op reguliere wijze schooltuinles in de klas te geven en daarna
met relatief veel kinderen de tuin in te gaan. Via deze opzet buiten schooltijd kun je met kleinere
groepen kinderen werken, makkelijker afstand bewaren en zo het risico op besmetting klein
houden. Het is hierbij wel van cruciaal belang dat de school deze werkwijze ziet zitten, waarbij de
directeur actief meedenkt en communiceert met de leerlingen en waarbij minimaal één docent
actief betrokken is op het moment van de lessen. Het is dus een werkwijze die mogelijkheden
biedt maar ook op een andere manier eisen stelt aan de school.
2. We hebben dit jaar gezien dat het interessant kan zijn om agroforestry technieken toe te passen
op plekken waar dit kan. Extra bomen naast de fruitbomen kunnen helpen de tuin en de
woonomgeving te vergroenen en ze produceren organisch materiaal om de tuin mee te
bemesten. In de eerste plaats richten we ons op het eigen stuk grond rond het huis maar het zou
helemaal mooi zijn als het plaatsen van bomen in de publieke ruimte een optie is: een boom op
de stoep voor het huis, in de middenberm of de stukken grond die als park geclassificeerd zijn.
Dit is echter gecompliceerd omdat je hierbij toestemming nodig hebt.
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3. Het werken met een lokale promotor voor een korte periode (twee maanden) waarbij we als
team iemand die al goed meedoet binnen het project opleiden, zodat deze persoon daarna als
expert in de wijk zelf bij kan dragen is een interessante manier om extra te werken aan
kennisoverdracht. Op deze manier hebben de mensen in de wijk in de toekomst, als het Alerta
Verde project afloopt of de aandacht op een nieuwe wijk richt, in de wijk zelf iemand die
basiskennis kan delen met de mensen. Hiervoor is het belangrijk communicatieve mensen te aan
te trekken die tijd hebben en het leuk vinden om buurtbewoners te bezoeken en te helpen. Het
is daarbij belangrijk een moment in te plannen waarbij de mensen die dichtbij wonen de tuin van
de lokale promotor kunnen bezoeken. Deze kan dan de tuin laten zien en kennis maken met de
buurtbewoners, zodat iedereen elkaar goed weet te vinden.
Uiteraard is het succes van deze maatregel afhankelijk van veel factoren en is er niet altijd
iemand die classificeert om opgeleid te worden als lokale promotor, maar onze eerste ervaring is
positief. We willen volgend jaar proberen op twee verschillende tijdstippen iemand aan te
nemen voor twee maanden om deze persoon op te leiden als promotor voor zijn of haar wijk.
Het is hierbij noodzakelijk dat er relatief veel tuinen dicht bij elkaar liggen. Dit vergt een extra
tijdsinvestering in het begin maar tegen het einde van deze periode kun je de promotor ook een
aantal eigen taken geven die het werk juist weer verlichten.
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Projectplan 2021-2023 Begroting en realisatie
Verhoogde levenskwaliteit met stadslandbouw in Cochabamba

Omschrijving /jaar

Begroting

Begroting

Realisatie

2021-2023

2021

2021

Gereedschap

5.534

1.809

808

Zaden/planten

4.220

1.353

883

Onderwijs/Lesmateriaal

9.947

3.250

317

34.827

11.380

7.048

Vervoer

6.465

2.112

720

Algemene kosten

9.921

3.241

3.223

Publiciteit

2.757

901

Onderzoek

3.859

1.261

Scholing Personeel

2.969

970

Catered compost

2.047

649

Eetzaal Padre Luiz Diez del Pozo

8.609

2.813

Technische Ondersteuning

149.228

48.761

31.326

Totaal materiële kosten

240.383

78.500

44.326

Ondersteuning tuininrichting

Bijdrage deelnemers

726

Bijdrage natura

35.035

11.448

6.779

Totaal bijdrage Bolivia

35.035

11.448

7.505

205.348

67.052

36.820

Kosten projecten Bolivia
Begroting NME Nederland
Bestuurskosten

70

Algemene kosten

4.897

1.600

226

Totaal NME Mederland

4.897

1.600

296

210.245

68.652

37.116

Totaal lasten
Baten
Particulieren

1.724

Fondsen

53.200

Bijdrage Wilde Ganzen

12.273

Totaal baten
Verschil tussen baten en lasten

210.224

68.652

67.197
30.081
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Toelichting
Lasten
In vergelijking met de begroting is de realisatie veel lager. De reden is de Corona pandemie waardoor
de scholen het grootste gedeelte van het jaar gesloten waren en ook de eetzaal Padre Luiz Diez del
Poso. De geplande uitbreiding van het personeel heeft vanwege de beperkingen niet
plaatsgevonden. De plannen voor de familiemoestuinen en de waterharvesting konden gelukkig
grotendeels worden uitgevoerd.
Baten
Enkele fondsen hebben hun bijdrage in een keer voor de gehele project periode t/m 2023 gegeven,
waardoor de inkomsten hoger zijn dan begroot. Voor dit jaar heeft Wilde Ganzen bijgedragen met
1/3 van de kosten. Voor een vervolgbijdrage gedurende de looptijd van het project zijn we in overleg.
Het overschot 2021 is voor verdere uitvoering van het Projectplan 2021-2023 “ Verhoogde
levenskwaliteit met stadslandbouw in Cochabamba”.
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