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Stadslandbouwnetwerk Bolivia 
 

Sinds begin dit jaar is Arnold Brouwer de nieuwe coördinator 
van het stadslandbouwnetwerk afdeling Valleien. Het 
landelijk netwerk heeft ook de afdeling Andes Hoogvlakte 
voor de departementen die op hoogte zitten. We hebben 
leden in Oruro en La Paz en aan de valleienafdeling doen de 
departementen Tarija, Sucre en Cochabamba mee. In de 
tropische laaglanden (Santa Cruz, Beni en Pando) hebben we 
helaas geen leden en ook in Potosi (Andes Hoogvlakte) zitten 
geen organisaties die aangesloten zijn. 
 
Het idee is om als organisaties onderling technieken en 
methodes uit te wisselen om de productie van biologische 
groente nog meer te verbeteren en om samen het hoofd te 
bieden aan klimaatveranderingen. Dit doen we ook door 
middel van uitwisselingsbezoeken en communicatie naar het 
grote publiek over stadslandbouw.  
Als netwerk richten we ons ook op het promoten van 
biologische markten om zo de voedselzekerheid te vergroten, 
voor zowel degenen die kopen als die verkopen. Het idee is 
ook dat je samen sterk staat en zo meer kans hebt om invloed 
uit te oefenen op de (plaatselijke) politiek op het gebied van 
biologische productie en voedselzekerheid. 

 
Dit klinkt allemaal erg mooi, maar uiteindelijk is het werken in 
zelf gefinancierde netwerken een grote uitdaging. Alle 
organisaties hebben hun eigen projecten waar ze in de eerste 
plaats verantwoording over moeten afleggen en dit soort 
netwerkactiviteiten komen er extra bij. Bovendien zijn de 
meeste organisaties ook nog eens lid van meerdere 
netwerken. Onze stichting Alerta Verde is bijvoorbeeld ook lid 
van de klimaatwerkgroep en een netwerk van organisaties die 
in het zuidelijke deel van de stad actief zijn. 
 
Dit jaar hebben we als afdeling Valleien meegedaan aan een 
door de stichting Agrecol Andes georganiseerde uitwisseling 
waarbij leden uit Cochabamba soortgelijke organisaties in 
La Paz hebben bezocht. Daarnaast heeft Agrecol Andes de 
afspraak met de gemeente Cochabamba om elke 3  

In deze nieuwsbrief een mooie uitleg van Arnold 
over samenwerking met andere organisaties op het 
gebied van stadslandbouw. 
Door elkaar te helpen en van elkaar te leren wordt 
en de kennis van stadslandbouw vergroot en is het 
bereik van ons werk breder. Win-win dus!  
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Stichting NME Mundial 
Zonnehof 3 

3742 ZC Baarn 

Telefoon 
+31(0)655101519 

We hebben een flinke voorraad appelboompjes en 
andere fruitbomen gekocht. Als in december het 
regenseizoen begint, gaan ze de grond in.  

Email 
info@NMEmundial.org 

Website 
www.NMEmundial.org 
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maanden een biologische stadslandbouwmarkt in het 
centrum van de stad te organiseren. Een mooi moment om 
ons werk te laten zien aan bezoekers. Daarnaast hebben we 
meegedaan aan een webinar, georganiseerd door de 
afdeling Andes Hoogvlakte. En in oktober organiseerden we 
een bijeenkomst voor organisaties die actief zijn in de 
stadslandbouw in ons projectgebied in Cochabamba. 

 
Het was interessant om met 6 organisaties samen te komen 
die in hetzelfde gebied actief zijn en meer over elkaar te 
weten te komen. Als kleine stichting staat Alerta Verde open 
voor samenwerking met anderen. Zo doen we bijvoorbeeld 
workshops voor kinderen die met de organisatie Nuqanchik 
een tuin hebben en hebben we recent een kookworkshop 
gedaan voor vrouwen die met Nuqanchik tuinieren. Het is 
goed om naar manieren te zoeken om elkaar te versterken. 
Op de bijeenkomst in oktober was een organisatie die 
schooltuintjes heeft op een aantal scholen waar wij ook 
willen ondersteunen. We kijken nu hoe we een 
samenwerking op kunnen zetten om samen tot grotere 
resultaten te komen. Van de 6 organisaties waren er 4 niet 
aangesloten bij het standslandbouwnetwerk, dus het was 
ook een goede manier om het netwerk te promoten en 
nieuwe leden te werven. Uiteindelijk is het belangrijk om 
samen een vuist te kunnen maken om het belang van 
stadslandbouw te promoten in de samenleving en de 
politiek. 
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