
Op 7 oktober vertrok Felien De Smedt voor 6 
maanden naar Peru als Putumayo-vrijwilligster. 
Samen met de Asociación Putumayo Perú gaat zij de 
lopende projecten opvolgen en versterken, nieuwe 
projectvoorstellen uitwerken, … 
Ze is inmiddels samen met haar Peruaanse collega 
Sixto naar de inheemse gemeenschappen aan de 
Putumayo-rivier geweest. Ook heeft ze de 
afstudeerceremonie van Tomas als verpleger 
bijgewoond. 
Lees meer... Felien & Tomas:  diploma-uitreiking 

Nieuwe vrijwilligster in Peru Jaargang 2, januari 2009 

Congressen OISPE en FIKAPIR 

20 november vertrokken Felien en Sixto naar de inheemse 
gemeenschappen aan de Putumayo-rivier. Op hun agenda 
stonden de congressen van FIKAPIR en OISPE en de 
evaluatie van het rijstproject MOK+A+. 

Het 5de congres van OISPE ging door in het dorp Mashunta. 
Elke gemeenschap was op het congres vertegenwoordigd 
door de cacique en andere afgevaardigden. Gedurende 3 
dagen werden allerlei thema’s besproken die van belang 
zijn voor de Secoya bevolking. Enkele van deze thema’s 
zijn onderwijs, cultuur en de dreigende 
petroleumexploitatie. Voor vzw Putumayo was niet enkel 
het congres belangrijk, maar ook de vergadering met de 
raad van bestuur. De leiders van de gemeenschappen 
hebben aktes afgeleverd waarin ze een duidelijke positie 
innemen tegen de petroleumexploitatie op hun 
territorium. De raad van bestuur heeft ook nieuwe 
projecten voorgesteld. Vzw Putumayo zal de afgeleverde 
aktes en voorgestelde projecten analyseren en de nodige 
steun aanbieden. 

Het 4de congres van FIKAPIR vond plaats in Nueva 
Angusilla. De structuur en uitwerking van het congres liep 
vergelijkbaar met dat van OISPE. Volgende thema’s 
werden besproken: legalisering van de organisatie 
FIKAPIR, gezondheid en onderwijs. 

Als u wilt dat we uw naam van onze verzendlijst verwijderen, klikt u hier 

Wilt u samen met uw vereniging of school vzw Putumayo steunen? Wij organiseren 
workshops met foto– en filmmateriaal, lezingen en activiteiten. Voor meer 
informatie: putumayo_belgie@hotmail.com 

Raad van Bestuur OISPE 

Wat doen de Belgische 
Putumayovrijwilligers in 
Peru?  
En wat denken ze ervan?  
Volg het vanaf nu op 
Putumayo's blog:  
 

http://putumayo.wordpress.com/ .  

Nieuwsbrief - Spotlight 

Omdat de inheemse volkeren aan de Putumayo-rivier het recht hebben om hun  
toekomst in eigen handen te nemen 
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