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ZUIDWERKING

De eerste afreis naar de Putumayo
In de loop van de maanden juni en juli trok Aso-
ciación Putumayo Perú (APP) de jungle in, naar de 
verschillende dorpen van de inheemse bevolkings-
groepen Kichwa en Secoya. Die reis maakt deel uit 
van een project dat 2 jaar loopt, dankzij de steun 
van Groenhart en het Vlaams Fonds Tropisch Bos. 
De eerste reis was bedoeld als een verkennings-
reis om te kijken op welk organisatieniveau de be-

volkingsgroepen staan. Met workshops peilden APP-medewerkers Sarah, Sixto 
en Luis naar hun motivatie, leiderschapscapaciteiten en kennis over de regio en 
de petroleumthematiek. Vooral bij de jongeren was het enthousiasme groot.  
De komende twee jaar zal de APP-ploeg in workshops de leiders- en organisatieca-
paciteiten van de inheemse volkeren uit de Putumayo-streek versterken. Ondanks 
de moeilijke situatie in de regio, leeft de hoop dat de nieuwe president Ollanta 
Humala de zaak van de inheemse bevolking ter harte zal nemen.



Bezoek van JOKER-reizigers
Begin augustus kreeg APP voor het eerst een groep 
van 6 JOKER-reizigers op bezoek. Sarah Kerremans 
legde hen nauwgezet uit waar APP mee bezig is. 
Daarna kregen ze een cocktail van het huis, fris-
drank en typische streekproducten voorgeschoteld 
die medewerkers Sixto en Luis (met hulp van het 
thuisfront) hadden gemaakt. 

 
APP in de pers
Op 15 augustus kreeg APP journalisten van de krant La Región over de vloer. Voor-
zitter Sixto Shapiama geeft tijdens zijn interview een stem aan de inheemse Kich-
wa en Secoya bevolking. De krant beschrijft hoe beide bevolkingsgroepen elke 
vorm van petroleumactiviteit in hun streek verwerpen omdat omdat de volkeren 
hierover niet geconsulteerd werden, en omdat het stuk land dat petroleummaat-
schappij Petrobras heeft gekregen, overlapt met een gebied dat eerder als Reser-
vaat van Güeppí is aangewezen. Ook de voorzitter van de federatie van de Kichwa, 
Demecio Tangoa Guerra, 
komt aan het woord. Hij 
verduidelijkt dat er bin-
nenkort een vergadering 
komt tussen Petrobras 
en de inheemse federa-
ties waarbij ze elk hun 
standpunten uiteen zul-
len zetten. 

Secoya studenten
APP heeft de Mashunta-gemeenschap (Secoya) gesteund in hun zoektocht naar 
een tweetalige leerkracht. Die is deze zomer benoemd. Daarnaast heeft APP be-
middeld in het verkrijgen van logistieke steun en voedsel voor Secoya-studenten 
in Estrecho.

De nieuwe ploeg
APP groeit! Drie maanden geleden startte Luis Alberto Fajardo Ruiz bij APP. Hij is 
ingenieur in tropische bossen en erg begaan met de thematiek van de inheemse 
bevolking en van ecologische en duurzame alternatieven voor de regio. Sinds au-
gustus is ook Ingryt Guillén Leal halftijds aan de slag. Zij verzorgt de administratie 
en de financiën. Daarnaast werkt ze bij het Instituto de investigaciones de la Ama-
zonía peruana (IIAP). Vanaf half augustus werkt zuidvrijwilligster Marian Blondeel 
aan de communicatie van APP.



NOORDWERKING

Een nieuw kleedje
De afgelopen maanden zijn er bergen verzet dankzij de professionalisering 
van de Putumayo organisatie in Peru: een nieuwe wind waait door de organi-
satie. Ter ere daarvan heeft vzw Putumayo zich in een nieuw kleedje gestoken 
met  de hulp van de nieuwe vrijwilligster die sinds augustus het team in Peru 
versterkt. Marian Blondeel zal de komende maanden de Peruviaanse zuster-
organisatie bijstaan in de interne en externe communica-
tie, maar zorgde al voor een nieuw Putumayo logo en een 
nieuwe huisstijl. En jawel, zeer binnenkort hebben wij een 
nieuwe website met dank aan By2.be.

Bovendien heeft vzw Putumayo vanaf heden een nieuwe Raad van Bestuur 
met Ellen Desmet als voorzitster, Felien De Smedt als ondervoorzitster, Hel-
een Huysentruyt als secretaris en Anke Leflere. 

En een nieuw adres
Ook de zetel van vzw Putumayo werd recent gewijzigd. Je kan ons vanaf nu 
vinden in de Heidestraat 54, 9050 Gentbrugge.

Sensibilisering
Vrijwilligers van de vzw Putumayo gaven presentaties over de or-
ganisatie en de situatie in de Putumayo, zowel op de Infocycli van 
de Belgische Technische Coöperatie als op het Wereld-
kamp van Broederlijk Delen ‘We love oil’. 

Fondsenwerving
Vzw Putumayo heeft de afgelopen maanden niet stilgezeten. Er werden duch-
tig centjes ingezameld, en vooral veel spieren opgewarmd. Marian Blondeel 
liep de 10 miles voor Putumayo en Jeroen Pittoors en Diego Michiels liepen 
daarbovenop de 20 kilometer van Brussel.

Ook alcohol vloeide rijkelijk voor de Putumayo. Het Putumayo-team verkocht 
in mei glaasjes cava op het muziekfestival en wereldmarkt Les Goûts de Gand, 

georganiseerd door CATAPA, in het 
Gentse Baudelopark onder een toen 
nog schitterende lentezon. Vzw Putu-
mayo bracht naast drank ook artesanía 
van de inheemse bevolkingsgroepen 
Secoya en Kichwa aan de man. Ver-
schillende Latijns-Amerikaanse organi-
saties verzorgden hapjes en drankjes 
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en organiseerden dansworkshops. In mei zetten we ook onze stand op op het 
Tervurenfeest in Brussel.

Volgens de West-Vlaamse stad Koksijde zorgt het wereldfeest Dunia voor veel 
‘wereldleute’ en vermaak, met zijn eigen wereldmarkt. Ook daar lesten we 
dorst met onze cocktails en met de voetjes in het zand. Voor alle aanwezigen, 
dankjewel!

Nog een uitsmijter:     de provincie Oost-Vlaanderen kende dit jaar opnieuw 5000 
euro toe voor de ondersteuning van het onderwijsproject 
in Peru. Hierdoor is de toekomst verzekerd van twee Kich-
wa-indianen in Peru. Verder studeren aan de Putumayo is 
allesbehalve vanzelfsprekend. Verder studeren kan enkel 

ver van huis en is erg duur. Bovendien zijn de voorzieningen die de school aan 
de studenten biedt ondermaats en zijn extra basismiddelen nodig. 

Komende activiteiten
Schrijf alvast in je agenda om niet te missen:
• Op donderdag 13 oktober organiseren Groenhart en vzw Putumayo een 

filmavond over inheemse Amazonevolkeren en bossen in het kader van de 
week van het bos (9 - 16 oktober). Je kan terecht in het Vredeshuis, Sint-
Margrietstraat 9 te Gent.

• Naar jaarlijkse traditie zorgt vzw Putumayo voor een boeiende quiz met na-
druk op de noord-zuidproblematiek en Latijns-Amerika. De quiz vindt plaats 
in het gezellige Gentse Vredeshuis en voor alle deelnemers zijn er prijzen. 
Je krijgt ook een presentatie over de werking van Putumayo in Peru. De quiz  
gaat door op vrijdag 21 oktober als onderdeel van  Belmundo, een activitei-
tenreeks die van 15 oktober tot en met 15 november de wereld naar Gent 
brengt. Deelnemen kost 12 euro per groepje (3 à 4 personen). Inschrijven 
kan via jeroen_pittoors@hotmail.com. Tot dan! 

Nieuwe t-shirts
Vzw Putumayo verkoopt nu ook t-shirts ter ondersteuning van de inheemse 
organisaties van de Putumayo, met de tekening hiernaast. T-shirts zijn ver-
krijgbaar voor kinderen (2-4-6-8-10-12 jaar), voor vrouwen (S-M-L-XL) en voor 
mannen (S-M-L-XL-XXL). Een kindert-shirt kost 10 euro, 
een t-shirt voor volwassenen 12 euro. Bestellen kan via 
putumayo_belgie@hotmail.com, of op 0477 32 13 82. 
Alvast bedankt! België

Perú


