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Natuur, Milieu & Educatie WERELDWIJD

Foto van de maand...
De afgelopen maanden
hadden we twee
Amerikaanse vrijwilligers.
Naast hun andere werkzaamheden hebben zij
een geplastificeerde kaart
gemaakt voor de projectdeelnemers, zodat ze in
hun tuin makkelijker de
verschillende gewassen
kunnen onderscheiden.

Van de redactie
Op 23 augustus vertelde Arnold op radio 1 over zijn
werk in de uitzending “De nacht van KRO NCRV
Zomerweek”. Luister via deze link

Gemeenschapstuinen
Begin juni zijn we begonnen met een nieuw project waarbij
het project van NME Mundial samen is gegaan met het
project dat onze Boliviaanse partner met MISEREOR heeft.
MISEREOR is de Duitse katholieke ontwikkelingssamenwerkingsorganisatie waar onze Boliviaanse partner sinds
2016 mee samenwerkt. De eerste jaren werkten ze met
MISEREOR in een ander deel van de stad, maar vorig jaar is
het MISEREOR-project verplaatst naar een wijk naast het
NME Mundial-project. Het idee was om in de toekomst
beide projecten samen te voegen om zo gezamenlijk een nog
degelijker project neer te zetten.

Binnen het project met MISEREOR zijn we vorig jaar begonnen
bij de kerk van LLave Mayu, waar we samen met de
Argentijnse zusters die er wonen, een moestuin en een stuk
agroforesty opgezet hebben. De tuin is aangelegd in
verhoogde bedden. Op één van de bedden is druppelirrigatie
geinstalleerd, we hebben een wormencomposteerbak, oude
autobanden met kruiden en bloemen en een klein
agroforestryperceel met allerlei soorten planten en vooral ook
bomen.

Ons huidige project is dus een voortzetting van de projecten
die we met NME Mundial doen, maar dan met een groter
bereik en samenwerkend met de katholieke kerk in
Cochabamba. Vanuit MISEREOR is het noodzakelijk om de
projecten uit te voeren met medeweten van de lokale
katholieke kerk en bij het zoeken van contact hebben we ook
gelijk gezocht naar manieren om samen te werken.

De tuin van de kerk in Llave Mayu met informatieborden

Recent zijn we in de wijk San Salvador begonnen met de
schooltuin en daarnaast zijn we bezig met het opzetten van de
gemeenschappelijke moestuin op het terrein van de kerk die
daar vlakbij ligt. We hopen dat er daarnaast ook gezinnen
enthousiast worden om thuis te gaan tuinieren en we gaan in
gesprek met de wijkbestuurders om, naast het agroforesty
perceel dat op het terrein van de kerk komt, ook bomen te
In de wijken zijn vaak alle bomen gekapt toen de grond planten in de openbare ruimte van de wijk.
verdeeld werd onder de nieuwe eigenaren. Met een stuk
grond met agroforestry naast de tuin, proberen we het
belang van bomen te laten zien en de mogelijkheden die een
combinatie
van
fruitbomen,
inheemse
bomen,
peulvruchten, bloemen en kruiden biedt om de grond te
verbeteren en de omgeving een stuk aangenamer te maken.
De nieuwe tuin bij de kerk van San Salvador.
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Priester Oscar, in de wijken waar we werken, was erg
enthousiast. We hebben samen besloten om drie kerken te
betrekken bij het project. Op het terrein van elke kerk zetten
we een gemeenschapstuin op die we aanleggen en beheren
met mensen uit de wijk. Deze tuin bestaat uit een moestuin
waarin we verschillende methoden gebruiken, met de
bedoeling dat het een voorbeeldtuin voor de wijk wordt. We
proberen zo meer mensen enthousiast te krijgen om te
tuinieren. De mensen die de tuin beheren, krijgen uiteraard
een deel van de oogst mee naar huis.

