Project 2021 – 2023
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stadslandbouw in Cochabamba
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Voorwoord
Het eerste jaar van ons nieuwe project 2021-2023 Verhoogde levenskwaliteit met stadslandbouw in
Cochabamba werd gekenmerkt door de Covid-19 pandemie en de daarmee samenhangende
beperkingen. Bij de scholen had dit de grootste gevolgen, bij de familiemoestuinen viel dit gelukkig
mee en kon met enige aanpassingen goed worden gewerkt en zijn onze doelen gehaald. Bij veel
deelnemers nam de animo toe want er is meer belangstelling voor gezondheid en het eten van verse
groente draagt hieraan bij.
Wat steeds zichtbaarder wordt is dat de wijkgerichte aanpak goed werkt. Mensen weten ons goed te
vinden, ze horen van elkaar over Alerta Verde (onze lokale partner) en worden deelnemers in het
volgende moestuin project.
We zijn actief lid van drie netwerken: het stadslandbouwnetwerk Bolivia, de klimaatwerkgroep in
Cochabamba en het Red del Sur, een netwerk van organisaties die in de armere buitenwijken van
Cochabamba werken. We wisselen binnen die clubs ervaringen uit en delen informatie waardoor we
ook veel mensen buiten ons werkgebied bereiken.
We hebben in 2021 drie belangrijke lessen geleerd:
1. Het werkt stimulerend voor een school om buiten schooltijd in de schooltuin te werken met
enthousiaste leerlingen waarbij minimaal één docent actief betrokken is.
2. Het is goed om agroforestry technieken toe te passen op plekken waar dit kan: meer bomen
vergroenen de woonomgeving en het blad en snoeiafval van de bomen verbeteren de
grondkwaliteit.
3. Het werken met een lokale promotor loont: die persoon loopt gedurende 2 maanden (tegen een
geringe vergoeding) met ons mee en doet zo de kennis op die hij deelt met de buurtbewoners.
Een uitgebreid en boeiend projectverslag van alle activiteiten in 2021 vindt u op onze website.

Schooltuinen
In februari, bij de start van het nieuwe schooljaar, hebben we 15 scholen ondersteuning aangeboden
om de tuin opnieuw met de kinderen in gebruik te nemen. Echter, door de hernieuwde uitbraak van
het virus moest dit al na enkele weken worden gestopt. In de loop van het jaar hebben we diverse
keren contact met de scholen proberen op te nemen, maar dat had weinig succes want op veel
scholen was niemand aanwezig en er was vrijwel niemand aanspreekbaar.
Gelukkig waren er ook lichtpuntjes:
We hebben bij de Santa Monica school op hun verzoek aan 11 ouders en leraren twee praktijk
workshops in de schooltuin gegeven en na afloop zaden uitgedeeld.
Op verzoek van de school is er een 3e (webinar) workshop gegeven aan 14 deelnemers.
Vanaf juli hebben we met een nieuwe school, de Madre de la Providencia school kunnen werken. Er
is een enthousiaste nieuwe directeur (een voormalig docent van een school waar Alerta Verde
eerder mee heeft gewerkt) en op zijn verzoek hebben we met 25 leerlingen een schooltuin opgezet.
De leerlingen kwamen uit meerdere klassen. We hebben hen zodanig geïnstrueerd dat zij in het
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nieuwe jaar voor hun klas als promotor van de schooltuin kunnen optreden. Deze werkwijze was
aanstekelijk en er was steeds meer interesse van leraren en ouders. Uiteindelijk zijn aan 25
deelnemers digitale lessen gegeven en lesfolders en zaden uitgereikt.
Via een van de ouders van de familiemoestuinen heeft de Verdad en Vida school (een voor ons
nieuwe school) ons weten te bereiken. Dat resulteerde in een workshop die we gaven aan 10 ouders
en 15 kinderen, waarbij we ook samen plantenbakken van lege flessen ingezaaid hebben.
De directeur van de Peter Travesi school heeft contact opgenomen om de schooltuin de laatste
maanden van het jaar te herstellen om zo in het nieuwe jaar goed te kunnen starten. Er zijn aan 80
ouders van 10 klassen twee workshops gegeven en bij de ingang van de schooltuin zijn een aantal
bomen geplant.

De nieuw aangelegde tuinen bij de school Madre de la Providencia

Familiemoestuinen en centra
Familiemoestuinen
Ondanks de Covid-pandemie hebben we in plaats van de geplande 30 nieuwe tuinen 41 tuinen
samen met de deelnemers kunnen aanleggen. Tijdens het eerste halfjaar ging het om 18 tuinen en in
het tweede om 23. We hebben met 40 deelnemers vervolgovereenkomsten afgesloten. Tot en met
de 3e overeenkomst komen we geregeld bij de gezinnen langs, maar vanaf de 4e overeenkomst
nemen ze zelf contact op, geven we advies via WhatsApp of gaan we op verrassingsbezoek.

Uitreiking van kruidenplantjes en fruitboompjes
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We hebben hen diverse kruidenplanten uitgereikt, namelijk tijm, oregano en munt, maar ook
lavendel, rozemarijn en muña (een Boliviaans kruid). We richten ons ook op bomen en geven hen
fruitbomen.
In totaal hebben 60 gezinnen hun tuin uitgebreid. Dit wordt op allerlei creatieve manieren gedaan en
is afhankelijk van de ligging en grootte van de tuin en de aanwezige materialen.

Grotere tuinen in de volle grond

Planten in plastic buizen

We hebben een lokale promotor aangetrokken. Dat is een deelnemer aan ons familietuinproject die
twee maanden met ons meeloopt en daarna de medewijkbewoners kan ondersteunen wanneer er
vragen zijn.

Centra
Bij Horizonte (naschoolse opvang en huiswerkbegeleiding) hebben we bijna wekelijks samengewerkt
met 16 kinderen tussen 12-14 jaar. De jongere kinderen hielpen mee met het dagelijkse watergeven.

De tuin is bijna klaar om te oogsten

Een deel is voor een gezamenlijke lunch
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De kinderopvang is het hele jaar gesloten geweest. Aan het eind van het jaar heeft de nieuwe
directrice contact met ons opgenomen om de tuin weer nieuw leven in te blazen. Hier gaan we in het
nieuwe jaar gevolg aan geven.
Bij de eetzaal Padre Luiz Diez del Pozo in de wijk Minero San Juan zijn aan het eind van het jaar de
vierkantemetertuintjes weer ingezaaid. De conciërge verzorgt de tuin in de hoop dat de eetzaal in
het nieuwe schooljaar weer open gaat.
Het kindertehuis Ciudadela SEDEGES (een tehuis voor gehandicapte kinderen), waar we eerder een
tuin hadden opgezet, heeft om onze ondersteuning gevraagd. We hebben workshops gegeven en
ondersteund bij het beheren en inzaaien van de tuin. Eind december kregen we bericht dat na de
regenperiode de groente goed is opgekomen en er veel kon worden geoogst.

Het opnieuw inrichten van de tuin bij Ciudadela Sedeges
Aan Nuqanchik, een centrum dat met het thema gezondheid, gezinnen en stadslandbouw werkt,
hebben we zaden gedoneerd. Daar hebben we ook een aantal lessen aan vrouwen met een moestuin
gegeven en met een groep kinderen gewerkt op het centrum.

Wateropvanginstallaties
Bij 12 gezinnen thuis hebben we wateropvanginstallaties geïnstalleerd. Voor deze installaties hebben
we tijdelijk iemand aangenomen om dit te realiseren.
We hebben bij de Madre de la Divina Providencia school twee wateropvanginstallaties van 1.200
liter aangelegd.
Bij de kerk in Llave Mayu hebben we een wateropvanginstallatie van 2.000 liter geïnstalleerd. Daar is
ook met een groep jongeren een gemeenschappelijke moestuin en agroforestry perceel aangelegd in
samenwerking met het MISEREOR-project.
Bij zeven gezinnen hebben we ondersteund met een druppelirrigatie systeem, een goede manier om
water en tijd te besparen.

6

De tuin voor en na de aanleg van een druppelirrigatie systeem

Promotie en Innovatie
We hebben een nieuwe techniek omarmd in onze werkzaamheden: op basis van agroforestry
proberen we, daar waar ruimte voor is, bomen te planten om de wijk zichtbaar te vergroenen en zo
ook organisch materiaal aan de bodem toe te voegen. Het gaat dan zowel om fruitbomen als om
andere bomen en planten.
Bij tal van activiteiten hebben we workshops gedaan, over ons werk verteld en laten zien waar we
mee bezig zijn.

Foldermateriaal gebruikt bij lezingen

NME Nederland






Er is met twee stagiaires van de Haagse Hogeschool voor Voeding en Diëtetiek gewerkt aan een
eenmalig magazine op het gebied van voeding, educatie, duurzaamheid, gezondheid en
stadstuinbouw. Ondanks de goede inzet van één van de stagiaires is het niet helemaal geworden
wat we ervan verwachtten en we zijn nog bezig om te bepalen hoe we een aantal artikelen
kunnen gebruiken.
De nieuwsFLITS is 10 keer aan ongeveer 280 geïnteresseerden verstuurd.
Over het jaar verdeeld hebben er 8 digitale bestuursvergaderingen plaats gevonden.
De Partin dag in oktober is bezocht.
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Er is overleg met Wilde Ganzen geweest over het vervolg van het 3-jarig project, zo mogelijk
samen met MISEREOR. Dit is een organisatie waar Alerta Verde nu ook een soortgelijk project
mee uitvoert.

Begroting 2021 versus realisatie 2021
Begroting Begroting Realisatie
Omschrijving /jaar
2021-2023
2021
2021
Gereedschap
5.534
1.809
808
Zaden/planten
4.220
1.353
883
Onderwijs/Lesmateriaal
9.947
3.250
317
Ondersteuning tuininrichting
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
Bijdrage deelnemers
Bijdrage natura
Totaal bijdrage Bolivia
Kosten projecten Bolivia
Begroting NME Nederland
Bestuurskosten
Algemene kosten
Totaal NME Mederland
Totaal lasten
Baten
Particulieren
Fondsen
Bijdrage Wilde Ganzen
Totaal baten
Verschil tussen baten en lasten

35.035
35.035

11.448
11.448

726
6.779
7.505

205.348

67.052

36.820

4.897
4.897

1.600
1.600

70
226
296

210.245

68.652

37.116

68.652

1.724
53.200
12.273
67.197

210.224

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
Pozo. 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 van 2021 is voor verdere uitvoering van het projectplan 2021-2023 Verhoogde
levenskwaliteit met stadslandbouw in Cochabamba.

Balans Stichting NME Mundial per 31 december 2021
Debet

2019

Bank

57.419

8.498

9.956

Vooruitbetaalde
bedragen

Totaal

67.375

2020

2021 Credit
55.082 Te betalen bedragen

2019

2020

2021

2961

1.240

41.587

23.844

786
48.059

786
78.140

50.085

Workshops op maat
786
Stadsland 2021-2023 32.362
Eigen vermogen NME 31.266
78.926
67.375

50.085

78.926

Vooruitontvangen
project gelden:

Toelichting




Het banksaldo is het saldo van de spaarrekening en de rekening courant bij de Rabobank.
De vooruitbetaalde bedragen zijn: Een al betaalde subsidie voor begin 2021 aan Alerta Verde van
€5.586 en het NME bedrag van €18.285 dat nog bij de Wilde Ganzen op de rekening staat.
De vooruitontvangen projectgelden zijn voor het projectplan 2021-2023 Verhoogde
levenskwaliteit met stadslandbouw in Cochabamba.
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Exploitatie Stichting NME Mundial 2021
Kosten
Algemene kosten
Lustrum
Bestuurskosten

2019

2020

2021

320
1.754

215

60

60

2019

2020

2021

29.032

53.200

2.044

1.724

31.076

12.273
67.197
30.081

226 Subsidies
Bijdragen:
70 Stichtingen/Fondsen 44.712
Bijdrage
Particulieren

Lesmateriaal
Subsidies Alerte
Verde
Totaal
Resultaat

Inkomsten

49.129

46.369

36.820 Wilde Ganzen

51.263

46.644

37.116 Totaal

2.751

47.463

Toelichting
Kosten



De in de tabel verantwoordde kosten zijn de operationele kosten van de Stichting (bank,
automatisering en fondsenwerving).
De subsidies Alerta Verde zijn de kosten gemaakt in Bolivia. Deze zijn een stuk lager dan begroot
omdat vanwege de Corona pandemie de scholen het grootste deel van het jaar waren gesloten.
Voor de familiemoestuinen en de waterharvesting konden de plannen gelukkig grotendeels
worden uitgevoerd.
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