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Thực địa dự án
“Vườn rau cộng đồng”
Cùng ngày thăm dự án “Đồng hành cùng trẻ em được bảo trợ tại CEPORER Hóc Môn và
gia đình”, sáng ngày 28/5, nhân viên LIN và những người có quan tâm trong cộng đồng đã
đến cơ sở của CEPORER Hóc Môn để thăm dự án: “Vườn rau cộng đồng” do CEPORER Hóc
Môn thực hiện, dự án này nhận được 50 triệu từ Quỹ Cộng Đồng Rút Ngắn Khoảng Cách thực
hiện trong vòng 1 năm.
Dự án “Vườn rau cộng đồng” xây dựng 1 khu vườn trồng rau an toàn mẫu và tổ chức hoạt
đồng truyền thông, tập huấn để mang đến cho đối tượng thụ hưởng nguồn thực phẩm sạch do
chính các thành viên trong gia đình trồng được, tăng thêm kiến thức Bảo vệ môi trường, An
toàn thực phẩm.
Dự án đã thực hiện từ tháng 3 năm nay bắt đầu bằng việc cải tạo đất cùng sự hỗ trợ của hai kỹ
sư nông nghiệp và nhóm tình nguyện viên. Các em đến đây tự cuốc đất, tự gieo hạt và song
song đó kết hợp với các hoạt động giáo dục cho các em, để các em biết về các loại rau cũng
như yêu thích việc trồng rau. Những hoạt động này giúp các em ý thức là trồng rau không hề
khó mà lại còn đem lại lợi ích cho bản thân và môi trường, sau đó các em có thể tự trồng ở nhà.
Phụ huynh cũng được tập huấn kỹ, được hướng dẫn cách bón phân, sử dụng đúng liều lượng,
cách cố định đạm... Chúng tôi lấy làm thích thú với những khu vườn nho nhỏ dưới nhiều hình
thức, nào trong hộp xốp, nào trong ống trụ lớn, nào cây treo, mỗi khu vườn như vậy lại được
đánh dấu bằng một que kem nhỏ cho biết đó là vườn của bạn nào, và loài cây trồng là gì.
Sắp tới các hộ gia đình sẽ trồng nhiều loại rau khác nhau, sau đó chia sẻ với nhau. Tình chòm
xóm còn xích lại gần hơn không những qua việc trao đổi này mà còn thông qua những buổi tập
huấn của CEPORER Hóc Môn.
Cô Lan, quản lý dự án, chia sẻ “cứ một dự án LIN cho, cô sẽ tìm được 2-3 dự án khác”, lần này
cũng không ngoại lệ, cô tìm được hai người bạn sẽ đóng góp đất để cô mở rộng khu vườn
nhằm phục vụ nhiều trẻ và phụ huynh tại Hóc Môn và các khu vực lân cận, nhất là những gia
đình có điều kiện, CEPORER có thể thu phí để tái đầu tư cho dự án hoặc hoạt động của tổ chức,
đây là một bước đi bền vững tài chính cho tổ chức mà cô rất mong muốn có thể thực hiện.

