
Inzake onderwijs en gezondheid ondersteunt vzw 
Putumayo vier projecten, voorgesteld door de 
inheemse organisaties OISPE en FIKAPIR. Deze 4 
projecten zijn de studies van Tomas tot 
verpleegkundige, de studies van Meliza en Iván 
tot tweetalige leerkrachten lager onderwijs, de 
versterking van de Kichwataal en het geven van 
een lening aan mensen met ernstige en dringende 
gezondheidsproblemen. Jaime Conde met zijn leerlingen 

Versterking van de Kichwataal Jaargang 2, juni 2009 

Nieuwe Putumayo-vrijwilliger 
in Peru 

Jeroen, Putumayo-vrijwilliger 

Nieuw Putumayo artikel                 
Sinds kort is het gamma aan  
Putumayo-artikelen uitgebreid met 
muismatten. Deze muismatten zijn 
geïllustreerd met de zonsondergang 
aan de putumayo-rivier. 

Meer informatie... 

Nieuwsbrief - Spotlight 

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

PUTUMAYO NIEUWSBRIEF 

Op 15 maart 2009 vertrok Jeroen Pittoors 
voor zes maanden naar Peru. Jeroen heeft 
geschiedenis gestudeerd en zal Felien na een 
maand samenwerken aflossen als Belgische 
vrijwilliger ter plaatse. Samen met de 
Asociación Putumayo Perú zal hij de 
projecten opvolgen en de lokale inheemse 
organisaties ondersteunen bij het formuleren 
van nieuwe projectvoorstellen. Je kan zijn 
ervaringen lezen op de Putumayo blog. 

Om de Kichwataal te versterken, ondersteunt Vzw Putumayo een initiatief van de 
Kichwaleerkracht Jaime Conde, om de Kichwa-taal te versterken. Profesor Jaime geeft 
lessen Kichwa aan de volwassenen en jongeren die de Kichwataal aan het verliezen 
zijn. Ook wordt de Putumayonieuwsbrief vertaald in het Kichwa. 

Putumayo-muismat 



Putumayo wordt gesteund door verschillende 
actoren verspreid over Vlaanderen. Tijdens 
het tweede jaar van het driejarig 
samenwerkingsverband met het Sint-
Lodewijkscollege in Brugge, heeft Putumayo 
opnieuw infomomenten verzorgd voor alle 
middelbare scholieren. Het Sint-
Lodewijkscollege heeft al verschillende 
activiteiten georganiseerd ten voordele van 
Putumayo, zoals een brunch en een 
squashmarathon. Op zaterdag 9 mei 2009 

Infostand van Putumayo 

Van Brugge tot Leest Jaargang 2, juni 2009 

Jaarverslag 2008 

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 

Ook de parochiale werking Leest steunt Putumayo al 

voor het derde jaar. De eerste twee jaren van onze 

samenwerking, werd er met de communicanten een 

putumayo-spel gespeeld, dat hen op een speelse wijze 

kennis leerde maken met de regio. Dit jaar waren de 

volwassen aan de beurt, en werden ze op een 

gespreksavond geïnformeerd over de werking van vzw 

putumayo, en het leven aan de putumayo-rivier. Ook gaat 

een deel van de opbrengst van de sobere brunch op 29 
maart naar Putumayo. 

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

PUTUMAYO NIEUWSBRIEF 

Sobere brunch 

Het jaarverslag van 2008 schetst de algemene 
werking van vzw Putumayo en geeft een inhoudelijk 
en financieel overzicht van de projecten waarrond 
in 2008 is gewerkt. Het blikt ook vooruit op de 
verdere ontwikkelingen van de projecten in 
2009/2010. Vanaf 4 juni 2009 kan het jaarverslag 
van vzw Putumayo bekeken worden op 
www.putumayo.be. 

Infostand van Putumayo 


