
ZUIDWERKING

Sinds 2004 maakt Sixto Shapiama del Casti llo deel uit van de 
Asociacion Putumayo Peru (APP). In november 2009 werd 
hij tot voorzitt er verkozen en sindsdien is hij de drijvende 
kracht achter APP. Lange ti jd werkte Sixto volledig vrijwillig 
en belangeloos voor APP, maar gelukkig kon zijn werksituati e 
verbeterd worden. 

Sixto, vertel eens, wie ben je? 

Hallo België. Mijn naam is Sixto, en ik ben Iquiteño in hart 
en nieren. Van opleiding ben ik landbouwingenieur. Mijn 
vrouw en ik hebben een zoontje van drie, dat Hans noemt. 
Een ongewone naam in Peru, ik heb hem dan ook genoemd 
naar een van de eerste Vlaamse vrijwilligers die voor vzw 
Putumayo naar Iquitos kwamen. 

Waarom zet jij je in voor de inheemse volkeren in het Putumayo gebied?

Toen ik net afgestudeerd was, reisde ik in opdracht van het ministerie van landbouw en van het ministerie van 
bevolking naar de meest afgelegen zones in Loreto om er te werken met de inheemse bevolking. Het was mijn 
eerste contact met de verschillende etnieën in ons land, voor mij was het een openbaring. Ik hield meteen van 
het reizen, de natuur, de eenvoud, van de mensen, van hun manier van leven. Ik merkte gauw dat ik makkelijk 
contact leg met de inheemse volkeren, ik voel me goed bij hen, ik begrijp hen, hun manier van denken en leven, 
alsof ze deel uitmaken van mezelf. Kortom, ik voel me thuis bij hen. Dat is ook zo met mijn wawquis (Kichwa voor 
“broeders”) in het Putumayo gebied. Voor mij is het werken met de Kichwa en Secoya in het Putumayo gebied een 
passie.   

Wat zijn de sterktes van APP ? 

Ten eerste, de gedrevenheid, het respect en de openheid waarmee we werken. In tegenstelling tot sommige andere 
ngo’s die werkzaam in het gebied, respecteren wij steeds het recht op informati e en consultati e van de inheemse 
bevolking. We houden hen voortdurend op de hoogte van waar we mee bezig zijn, vragen hun mening over alles 
wat we doen of denken te doen, en steunen hun eigen initi ati even. Daardoor genieten we het vertrouwen van 
zowel FIKAPIR als OISPE. Een tweede sterkte zijn de uitgebreide kennis en ervaring die we hebben opgebouwd in al 
die jaren. We kennen het gebied en de mensen als onze broekzak. Dat wil zeggen dat we ook heel goed de noden 
en problemen kennen van onze wawquis; samen zoeken we naar manieren om die problemen het hoofd te bieden. 
Daarbij komen we steeds tot dezelfde conclusie: nl dat onderwijs en versterking van de organisati es en hun leiders 
onmisbare hefb omen zijn om tot duurzame lokale ontwikkeling te komen. 

Wat zijn de belangrijkste verwezenlijkingen van APP tot nu 
toe?

De twee inheemse organisati es in ons werkgebied, OISPE 
en FIKAPIR, zijn dankzij ons volhardend werk nu wett elijk 
erkende organisati es, die deel uitmaken van de regionale 
inheemse organisati e ORPIO en van de nati onale inheemse 
organisati e AIDESEP.  Bovendien blijven de twee organisati es 
samen eenzelfde standpunt verdedigen inzake de defi niti eve 
categorisering  van het natuurgebied in hun territoria en inzake 
de geplande petroleumexploitati e. Dat is mede omdat wij voor 
hen een voortdurende toegang betekenen tot de belangrijke 
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informati e die ze nodig hebben om zulke standpunten te 
blijven verdedigen. Een belangrijke verwezenlijking voor 
mij is ook dat we vorig jaar de jongeren hebben wakker 
geschud. Zoals jullie in de vorige nieuwsbrief konden lezen, 
organiseerden we in september 2010 een eerste minicongres 
met de Kichwa en Secoya adolescenten, daarna kregen vier 
van hen de kans om in Iquitos en in Lima leiderscursussen 
te volgen. In februari dit jaar reisde ik naar de zone en 
begeleidde ik die opgeleide jongeren bij het geven van hun 
eigen workshop. De jongeren vragen nu naar meer cursussen 
en bijeenkomsten, ze hebben een enorme dorst naar kennis 
en vorming. Daarnaast zijn ze op zoek naar mogelijkheden 
om zich professioneel te vormen.  

Het afgelopen jaar bereikten we ook de aanstelling van Tomas Macanilla Levy als eerste tweetalige verpleger in zijn 
geboortedorp Bellavista. Tomas is Secoya en kon met steun van APP zijn studies van verpleger tot een goed einde 
brengen. Maar het kostt e ons daarna nog heel wat ti jd en energie om de regionale autoriteiten gezondheidszorg te 
overtuigen van de voordelen van de aanstelling van een verpleger afk omsti g uit de zone zelf. 

Wat staat gepland voor het werkjaar 2011?

We blijven focussen op versterking van de inheemse organisati e en hun leiders. Daarbij nemen we dit jaar als 
doelgroepen: verkozen leiders, vrouwelijke leiders, en jonge leiders. We starten met hen een versterkingstraject van 
twee jaar , waarbij we minstens zes  keer naar de zone zullen reizen om cursussen en workshops te organiseren, de 
congressen te versterken, en om de minicongressen van de jonge leiders te begeleiden. Verder steunen we FIKAPIR 
en OISPE logisti ek en bieden we voortdurende juridische en administrati eve opvolging vanuit Iquitos. Bijna dagelijks 
hangen we aan de telefoon met de leiders van FIKAPIR en OISPE. 

Een andere belangrijke acti viteit dit jaar is een bezoek van vier leiders van FIKAPIR en OISPE aan petroleumblok 
1AB (Tigre, Corrientes, Pastaza), begeleid door leiders van andere inheemse organisati es (FEDIQUEP, FECONAT), 
waar ze met eigen ogen de werkelijke gevolgen van petroleumexploitati e zullen kunnen zien.  Voor APP is de 
uitwisseling van ervaringen tussen verschillende inheemse leiders de beste manier om tot versterking van de 
inheemse organisati es te komen.  Daarom coördineren we voortdurend met andere inheemse organisati es en ngo’s, 
om acti viteiten te organiseren die sensibiliseren en/of bijdragen tot de versterking van de inheemse beweging in 
de regio. Zo willen we dit jaar willen samen met IBC, CAAAP  en FORMABIAP, en met de twee regionale organisati es 
ORPIO en CORPI,  een rondetafel van inheemse leiders mogelijk maken. Niet evident, maar we denken dat het 
belangrijk is voor de versterking van de inheemse beweging in Loreto, en dus ook voor de Kichwa en Secoya van de 
Putumayo.

Verder blijft  APP zoeken naar mogelijkheden om de Kichwa 
en Secoya jongeren van de Putumayo te laten voort studeren. 
Dankzij een subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen hebben 
we nu twee Secoya studenten die een technische opleiding 
volgen aan het Technologisch Insti tuut in El Estrecho. Maar een 
leger van jongeren zit in de Putumayo ongeduldig te wachten 
op een mogelijkheid om zich te professioneel te vormen, en om 
zo werkelijk bij te dragen aan de duurzame lokale ontwikkeling 
van hun leefgebied.  Ze willen zijn “zoals Tomas”. We blijven dus 
ook zoeken naar fondsen om die dromen werkelijkheid te laten 
worden. 



Met welke fi nanciering werkt APP?

We werkten tot nu toe met een heel beperkt budget en zonder structurele fi nanciering.                        

De fondsen die we hebben, komen van verschillende fi nancierders.

We kunnen steeds rekenen op vzw Putumayo, die in België fondsenwervende acti viteiten organiseert (zoals 
de Putumayo quiz) en projectvoorstellen indient bij Belgische fi nancierders. Zo werden we in 2010 ondermeer 
gesteund door de Provincie Oost-Vlaanderen, de stad Mechelen, de Parochiale werking Leest, de Werkgroep 
Indianen Zuid-Amerika (WIZA), het Sint-Lodewijkscollege, de gemeente Merelbeke. Via deze weg wil ik mijn 
oneindige dank betuigen aan al die mensen en overheden in België die onze projecten mede mogelijk maken.

Verder dient APP ook zelf projectvoorstellen in: in 2010 werden we gesteund door 11.11.11.Peru, WWF Peru en 
Nouvelle Planete.  

2011 lijkt op dat vlak een belangrijk jaar te worden voor APP:  het Vlaams Fonds voor het Tropisch Bos en de 
Belgische NGO Groenhart kenden een bedrag van 53 000 euro toe voor ons tweejarig project “BEHOUD VAN DE 
BIODIVERSITEIT EN DUURZAAM BEHEER VAN DE NATUURLIJKE RIJKDOMMEN VAN HET ALTO PUTUMAYO GEBIED 
VIA DUURZAME ONTWIKKELING EN VERSTERKING VAN DE LOKALE KICHWA EN SECOYA GEMEENSCHAPPEN”. 
Voor ons is dit een erkenning van ons harde werk van de laatste jaren. Deze structurele steun maakt het eindelijk 

mogelijk om een aantal reeds lang geplande acti viteiten te realiseren. 

Bovendien heeft  de Noorse ngo Rainforest Foundati on ook haar steun toegezegd.  Dus we gaan de twee komende 
jaren heel wat kunnen realiseren in het Putumayo gebied.

Wat is de relati e van APP met vzw Putumayo in België?

De steun van onze zusterorganisati e vzw Putumayo in België is voor APP onmisbaar, en niet enkel vanwege de 
fi nanciële steun waarop we steeds kunnen rekenen en die onze dagelijkse werking mogelijk maakt. Eigenlijk vooral 
omwille van de onbetaalbare bijdrage die vzw Putumayo levert aan de versterking van APP en haar personeel, via 
de vrijwilligers die telkens voor minstens zes maanden hun ervaringen, enthousiasme en frisse kijk komen delen 
met ons. Bovendien word ik nu ondersteund door een permanent vertegenwoordiger van de Belgische organisati e. 
Ik heb zoveel geleerd van al die Belgen, ze leren mij steeds nieuwe dingen, tonen mij hoe het anders kan, waar het 
beter kan of moet… Zij zijn met z’n allen absoluut verantwoordelijk voor de grote passie waarmee ik mijn werk 
vandaag doe! Muchas gracias a todos ustedes!

Een droom voor de toekomst?

Voor APP droom ik van een sterke organisati e, met een team van 
professionele, gepassioneerde  werkkrachten, dat kan beschikken 
over een toereikend budget om duurzame projecten te realiseren 
in het Putumayo gebied. 

Voor het Putumayo gebied zelf hoop ik dat op een dag de 
Zona Reservada de Güeppí defi niti ef beschermd wordt als 
natuurgebied, en dat daartegen onze wawquis (Kichwa voor 
“broeders”) en panis (Kichwa voor “zusters”) sterke leiders 
hebben en eigen professionelen die kunnen instaan voor het 
duurzaam beheer van hun natuurparken.



NOORDWERKING

Ons Belgische team vrijwilligers groeit ieder jaar, en de nieuwkomers doen een frisse wind waaien door vzw 
Putumayo. 

In maart 2011 werd een nieuwe Raad van Bestuur gekozen: Ellen Desmet blijft  voorzitster, penningmeester is Sam 
Hendrickx (zuidvrijwilliger 09/2009-12/2009), en secretaris is Felien De Smedt (zuidvrijwilliger 10/2009-03/2009).  
Verder zijn de acti eve leden: Jeroen Pitt oors (zuidvrijwilliger 02/2009-09/2009), Tanguy Vranckx (zuidvrijwilliger 
1/2010-07/2010), Heleen Huysentruyt (zuidvrijwilliger 07/2010-12/2010) , Anke Lefl ere (zuidvrijwilliger 08/2010-
12/2010), Diego Michiels,  Sarah Kerremans, die sinds september 2009 permanent vertegenwoordiger is van vzw 
Putumayo in Iquitos, en Marian Blondeel, die in augustus als zuidvrijwilliger naar Peru vertrekt.  

In België is men alvast niet van plan sti l te zitt en in 2011, op het vlak van zowel fondsenwerving als sensibilisering. 

Sensibilisering

Vrijwilligers van vzw Putumayo presenteren ti jdens de • infocycli van de Belgische Technische Coöperati e 
(BTC) de werking van de organisati e en de situati e in het Putumayo gebied. Op die manier hoopt vzw 
Putumayo bij te dragen tot het debat rond rechten van inheemse volkeren en een realisti sch beeld te 
scheppen van de pro’s en contra’s van vierdepijleriniti ati even.

Op 27 april wordt een • gastcollege verzorgd aan de K.U.Leuven over de Kichwa en Secoya volkeren vanuit 
rechtsantropologisch perspecti ef.

Op 11 mei wordt een presentati e gegeven over de natuurlijke rijkdommen en dreigende • 
petroleumexploitati e in de Alto Putumayo, op de Michael Singleton Annual Conference 2011 “(Des)
humanized Lands: Resources and Climate”.

Op 19 mei is Putumayo uitgenodigd om als vierdepijlerorganisati e deel te nemen aan het • debat “De 
vermaatschappelijking van de ontwikkelingssamenwerking” in het kader van de opleiding Cultures and 
Development Studies.

Fondsenwerving & sensibilisering

Op 10 april 2011 organiseerde het Parochiehuis “Ter Coose” in Leest een • sobere brunch ten voordele van 
vzw Putumayo en Acopamec. Vzw Putumayo was aanwezig met informati e over de projeceten en verkocht 
Secoya sieraden en tasjes. Centraal thema waren de verkiezingen in Peru, die die zondag plaatsvonden. De 
tweede en beslissende ronde vindt plaats op 5 juni. Het is een historische kans voor de Peruanen om te 
kiezen voor een alternati ef voor het huidige neoliberale model dat de kloof tussen arm en rijk in Peru alleen 
maar vergroot. 

Op 17 april liep toekomsti ge zuidvrijwilligster Marian Blondeel de • Antwerp 10 Miles.

Op 8 mei zal Putumayo aanwezig zijn met een standje op een • Peruaans feest in de Tervurenlaan in Brussel.

Op zondag 29 mei lopen vrijwilligers van vzw putumayo Diego en Jeroen de • 20km van Brussel ten gunste 
van Asociación Putumayo Perú. Hen sponsoren? Vanaf 2 euro per km (40 euro) is uw bijdrage fi scaal 
aft rekbaar! Meer informati e vind je op www.putumayo.be.

Verder zullen we dit jaar onder meer deelnemen aan het • wereldfeest Dunia in Oostduinkerke op 23 juli.
 
Interne werking

De website wordt gemoderniseerd en in een nieuw kleedje gestoken en er wordt gewerkt aan een nieuwe huissti jl.


