
Stichting NME Mundial 

Dat is waar stichting Natuur- en Milieu Educatie 
Mundial voor staat. Sinds 2008 heeft NME 
Mundial in de Boliviaanse stad Cochabamba 
verschillende educatieve projecten opgezet 
op het gebied van natuur, milieu en stadstuin-
bouw. Er is een schooltuinprogramma en een 
stadsmoestuinproject gebaseerd op de vier-
kantemetertuin. Zo krijgen de deelnemers een 
deel van de benodigde hoeveelheden groenten 
en fruit binnen. Én leren ze iets over het belang 
van gezonde voeding. 

Dit is geen vanzelfsprekendheid in de buiten
wijken van Cochabamba door het gebrek aan 
verse producten, de hoge prijzen en slechte 
voorlichting. Hierdoor eten veel mensen 
eenzijdig en vezelarm. Door de tekorten aan 
vitaminen en mineralen kampen veel kinderen 
met ontwikkelingsproblemen. Door in te zetten 
op gezondere voeding, met name op scholen, 
hopen we dat kinderen zich beter ontwikkelen 
en dus ook beter presteren op school.   

Schooltuinen 
Een groeiend aantal scholen in Cochabamba 
heeft dankzij onze stichting een schooltuin.  
De kinderen leren in theorie en in de praktijk 
hoe ze groenten moeten zaaien, onderhou
den en oogsten. Hier komen geen chemische 

middelen aan te pas. We maken gebruik van 
natuurlijke, zelf te maken pesticiden en bemes
ters. Na de oogst mogen ze de groenten en het 
fruit zelf opeten. 

Iedereen 
elke dag 
verse  
groente 
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Aan het einde van het schooljaar krijgen de 
leerlingen zaden cadeau om thuis hun eigen 
moestuin te maken. Dit project, evenals het 
vierkantemetertuinproject bij de mensen thuis, 
wordt uitgevoerd door onze lokale partnerorga
nisatie Alerta Verde.

 
Vierkantemetertuinen 
Met het vierkantemetertuin-project ondersteu
nen we als stichting families bij het aanleggen, 
inrichten en onderhouden van een stadsmoes
tuin. Deze moestuin bestaat uit verschillende 
vakjes, goed voor een grote variatie aan 
planten. Op deze manier kunnen inwoners 
van Cochabamba zelf biologische groenten en 
fruit verbouwen zonder het milieu te vervuilen 
met pesticiden. Enthousiastelingen breiden 
de tuinen uit en kunnen het overschot op de 
markt verkopen waardoor ze een extra inkomen 
hebben. 

Projecten op Nederlandse 
scholen 
Met onze stichting geven we ook natuur- en 
milieueducatielessen op Nederlandse basis
scholen. We hebben een speciaal lespakket 
ontwikkeld. Leerlingen krijgen les over de 
verdeling van voedsel in de wereld en over leven 
in Bolivia. Ook leren ze dat je op een leuke, 
productieve manier kunt bijdragen aan een 
beter milieu voor iedereen. Bijvoorbeeld door 
moestuinieren. Een gastles aanvragen? Neem 
dan contact op via info@nmemundial.org. 

Stagiaires en vrijwilligers 
gezocht 
Onze stichting is altijd op zoek naar stagiaires of 
vrijwilligers die ons in Bolivia willen helpen met 
de projecten. Ook voor de natuur- en milieules
sen op Nederlandse scholen, kunnen we hulp 
gebruiken. 

Meer weten? 
Wilt u meer weten over onze stichting en onze 
projecten? Op www.nmemundial.org vindt 
u uitgebreide informatie. Onder het kopje 
‘Nieuwsflits’ vindt u de meest recente informa
tie over onze projecten. Of stuur ons uw vraag 
direct naar info@nmemundial.org.

Doneren
Wilt u onze stichting eenmalig of structureel 
steunen? Maak dan een bijdrage over op: 
NL29 RABO 0127823417  
t.n.v. Stichting NME Mundial te Utrecht.

Stichting NME Mundial 
 +31 (0)6 55 101 519
info@NMEmundial.org
www.NMEmundial.org 
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