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Natuur, Milieu & Educatie WERELDWIJD

Foto van de maand...

Van de redactie
Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers en
studenten, zowel in Nederland als in Bolivia.
Hieronder lees je over werkzaamheden van
vrijwilligers. Op de site kun je er nog meer over
lezen.
Voor meer informatie kun je ons een e-mail sturen.

We zijn dit jaar uitgenodigd om bij de verjaardag van
de wijk Minero San Juan mee te lopen in de optocht.
Een goede manier om onze betrokkenheid bij de
Vrijwilligers
wijk, waar ook ons kantoor zit, te tonen.
Na een lange stilte door corona hebben we eindelijk weer
Daarnaast hebben we in mei ook een zaterdag met een groep
vrijwilligers op onze projecten. Hoewel met de vijfde golf de studenten uit Illinois gewerkt aan de tuin bij de Argentijnse
coronacijfers momenteel weer oplopen in Bolivia, hebben
zusters in Llave Mayu. We hebben een aantal gaten gegraven
we de afgelopen maanden twee groepen gehad en hebben voor bomen, uien en bietenplantjes uitgeplant in de
we nu een Amerikaanse vrijwilliger.
verhoogde bedden en een wormencomposteringsbak in
elkaar getimmerd van gerecycled hout.
Vrijwilligers zijn om verschillende redenen een goede
aanvulling op onze projecten. Hoewel je er uiteraard tijd in
moet stoppen om uit te leggen wat we doen en wat je van
ze verwacht, kun je met de paar extra handen uiteindelijk
ook meer doen. Daarnaast is het ook onderdeel van ons
doel als stichting; meer mensen enthousiast maken voor
stadslandbouw.

Zo hebben we de afgelopen tijd de tuin van CADSE
(naschoolse opvang) een make-over gegeven. Met
studenten van een Nederlandse MBO-opleiding hebben we
de twee vierkantemetertuinen verlengd naar twee lange
bakken over de lengte van de beschikbare ruimte.
Daarnaast heeft CADSE met de vrijwilligers van houten
pallets ook kleurrijke bankjes geplaatst, zodat er nu naast
de tuin ook een mooie leeshoek is. Wat eerst een verloren
hoek was waar twee vierkantemeterbakken lagen en
verder veel onkruid en in onbruik geraakte materialen, is nu
de hele ruimte in gebruik en nog afgeschermd met een
schaduwnet ook.

Deze studenten waren voor een korte studiereis in Bolivia. De
beste manier om iets meer zicht te krijgen op de lokale
bevolking en de sociale problemen die spelen in de armste
wijk van de stad, is een dagje in de wijk zelf samenwerken met
een stichting die daar actief is.
Momenteel hebben we voor twee maanden weer een
Amerikaanse
vrijwilliger
via
een
Boliviaanse
vrijwilligersorganisatie. Dit soort vrijwilligers loopt eerst een
aantal dagen mee bij de dagelijkse werkzaamheden om ons
werk te leren kennen. We vragen meestal om veel foto’s te
maken; iets waar we vaak door de werkzaamheden zelf niet
echt aan toe komen. Op deze manier leert de vrijwilliger de
plaatsen kennen waar we actief zijn en de routes van het
openbaar vervoer om er ook zelfstandig naartoe te kunnen.
Na deze introductie formuleren we samen een specifieke
vrijwilligersopdracht, want het is uiteindelijk wel het leukste
als je na afloop ook iets tastbaars achter kan laten waar je zelf
aan gewerkt hebt.
We hopen de komende tijd weer meer vrijwilligers te mogen
ontmoeten en het zou zeker leuk zijn als er vanuit Nederland
weer mensen enthousiast worden voor vrijwilligerswerk of
een interessante buitenlandstage. Wij maken er graag tijd
voor.
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Bij het werken in groepen gaat het meestal om groepen van
tussen de 10 en 15 personen en één of een aantal dagen
werk. Hiervoor heb je een afgebakende praktische
opdracht nodig.

