
In november 2009 reisden Sixto, voorzitter van de Asociación Putumayo Perú, en Sam en 

Sarah, van vzw Putumayo België, af naar het Putumayo-gebied om de jaarlijkse 

congressen van FIKAPIR en OISPE, die door vzw Putumayo ondersteund worden, bij te 

wonen. Ze verzorgden een aantal workshops over het proces van categorisering, de 

gevolgen van petroleumactiviteit, de organisatie 

van beide federaties en leiderschap. De 

workshops werden ondersteund door uitgebreid 

beeldmateriaal, folders, en affiches in de lokale 

talen. De beide federaties namen op hun 

congressen een sterk standpunt in over de 

definitieve categorisering van de Zona 

Reservada de Güeppí  en spraken zich uit tegen 

de intenties van Petrobras om petroleum te 

exploiteren op hun grondgebied.  Ook schaarden 

de federaties zich achter het voornemen om een ruimere samenwerking aan te gaan met 

alle volkeren van het Putumayo-gebied om sterker te staan tegen de druk die PeruPetro 

uitoefent.  

November 2009: Congressen FIKAPIR en OISPE Jaargang 3, mei 2010 

December 2009: Oprichting van een netwerk van  gelijkgestemde organisaties 

De twee voorzitters van FIKAPIR en OISPE reisden met vzw Putumayo mee naar 

Iquitos om steun te zoeken voor hun strijd. 

Verschillende organisaties werden 

uitgenodigd voor een verkennend gesprek en 

een persconferentie werd georganiseerd voor 

de geschreven pers en voor de televisie. 

Tijdens deze conferentie legden de 

inheemsen hun  standpunten duidelijk uit. Na 

deze overeenkomst werd een Red de 

Incidencia opgericht, een 

samenwerkingsverband tussen organisaties 

die zich met dezelfde problematiek 

bezighouden: het juridisch statuut en de 

levensomstandigheden van de inheemse volkeren in Loreto. Vzw Putumayo speelt hierin 

een voortrekkersrol.  
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Foto Sarah t ijdens een van de workshops 

Foto inheemse le iders  t i jdens persconferent ie  

PeruPetro en Petrobras maken de inheemsen het hof 

Op 17 november 2009 waren PetruPetro en Petrobras in het gebied neergestreken om 

de bevolking ‘bewust’ te maken van de voordelen van petroleumexploitatie. 

Aanvankelijk kwamen veel Kichwa en Secoya opdagen maar Demecio, de voorzitter van 

FIKAPIR, maakte een einde aan het ongevraagde bezoek.  Onze vertegenwoordigers 

besloten om samen met Demecio een extra vergadering te organiseren waarin ze duidelijk 

maakten waarom het verhaal van PeruPetro met de nodige korreltjes zout genomen moet 

worden. Op 4 mei 2010 ging een delegatie van PeruPetro de voordelen van 

petroleumexploitatie voor de inheemse bevolking uit de doeken doen in Santa Mercedes, 

een gemeenschap die binnen het Lote 187 valt. Vzw Putumayo was net op tijd op de 

hoogte van hun bezoek en bereidde de afgevaardigden van de inheemse federaties voor 

zodat hun loutere aanwezigheid op de informatiesessie niet zou kunnen worden verdraaid 

tot een stilzwijgende goedkeuring. 



Vrijwilligers in Peru Jaargang 3, mei 2010 

Een artikel van vzw Putumayo over 

de problematiek in het Putumayo-

gebied verscheen recent op de website 

van Mo* en 11.11.11.  

 

Inheemse volkeren die al eeuwen 

leven van wat de natuur hen biedt en 

bedreigd worden door mensen van 

buitenaf die koste wat het kost hun 

natuurlijke rijkdommen willen 

b e m a c h t i g e n :  h e t  w o r d t 

indrukwekkend in beeld gebracht in 

de film Avatar. Maar de realiteit gaat, 

zoals zo vaak, verder dan de film: de 

problemen en bedreigingen voor de 

inheemse volkeren in de Peruaanse 

Amazone zijn vaak grootser dan die 

voor het blauwe Na’vi volkje op de 

fictieve planeet Pandora. Die 

problemen spelen zich bovendien niet 

af op een fictieve planeet, maar op 

planeet Aarde, onze aarde. Begin deze 

week sprak de Expertencommissie 

v a n  d e  I n t e r n a t i o n a l e 

Arbeidsorganisatie (IAO) zich uit 

over de situatie in Peru. De commissie 

roept de regering van Peru op om alle 

activiteiten van exploratie en 

exploitatie op te schorten zolang 

inheemse volkeren niet op een 

adequate manier geconsulteerd 

worden.  Die verpl icht ing is 

vastgelegd in Conventie 169, die door 

Peru is ondertekend. In werkelijkheid 

gaat het er heel anders aan toe. Lees 
het volledige artikel hier. 
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In april 2009 werd Felien De Smedt afgelost 

door Jeroen Pittoors, licenciaat in de 

geschiedkunde.  In mei 2009 verzorgde 

Jeroen samen met Sixto Shapiama del 

Castillo, voorzitter van de Asociación 

Putumayo in Perú, en met  Ellen Desmet, 

voorzitter van vzw Putumayo in België, 

workshops bij de Secoya en Kichwa volkeren 

aan de Putumayo rivier. In september keerde 

Jeroen terug naar België en gaf hij de fakkel 

door aan Sarah Kerremans en Sam 

Hendrickx, beide juristen, die voordien 6 

maanden in de regio Cusco werkten. Sarah en 

Sam reisden in november samen met Sixto 

naar de Putumayo rivier en namen daar deel 

aan de jaarlijkse congressen van de Secoya en 

Kichwa. Sinds eind januari 2010 is Tanguy 

Vranckx, handelsingenieur, onze vrijwilliger 

in Peru. In juli 2010 wordt hij op zijn beurt 

afgelost door Heleen Huysentruyt. 

Sixto Shapiama del Castillo, 

landbouwingenieur, is sinds november 2009 

de nieuwe voorzitter van de  Asociación 

Putumayo Perú (APP).  Hij wordt 

ondersteund door Jill Lopez Lopez, biologe, 

en Leyla Ferreyra Ramos, ecologe. Sixto 

werkt fulltime voor APP en is de drijfveer 

achter de Peruaanse werking.  Hij wil de 

werking versterken door Peruaanse studenten 

in te schakelen. 

Foto Felien en Tanguy in  Iquitos 

Asociación Putumayo Perú 



                

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 

www.putumayo.be 

 

Als u wilt dat we uw naam van onze verzendlijst verwijderen, klikt u hier 
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Vzw Putumayo zit ook in België niet stil! Er moet immers hard gewerkt worden om de 

noodzakelijke fondsen voor de realisatie van de Putumayo projecten bij elkaar te krijgen. Geen 

makkelijke opdracht,  maar gelukkig kan Putumayo in België rekenen op een fijne kern van 

mensen die nog meer fijne mensen in beweging zet. Ouwe getrouwe partners en nieuwe 

sympathisanten organiseerden de afgelopen maanden met succes verschillende fondsenwervende 

activiteiten. Vzw Putumayo was telkens aanwezig met informatiemateriaal, foto’s en filmpjes, of 

gaf een enthousiaste voorstelling. Een overzicht van de laatste maanden. 

 

• In november 2009 nam een groep van meer dan 50 sympathisanten deel aan een leuke 

herfstwandeling in Mechelen en genoot daarna van pannenkoeken, warme choco, 

jeneverkes... De wandeling bracht 600 € op en de kersverse Mechelse afdeling was 

blij met het resultaat van hun eerste initiatief! 

• Ook in november verzorgde Felien De Smedt een lezing over de werking en projecten 

van vzw Putumayo bij de KAV in Merelbeke, die Putumayo eveneens ondersteunde. 

• In december 2009 trotseerden Putumayo vrijwilligers  de bittere winterkoude en 

verkochten voor meer dan € 300 Putumayo artikelen, waaronder  onze populaire 

Putumayo World Music cd’s, en uitzonderlijke artisanale sieraden 

          gemaakt door de inheemsen zelf op de alternatieve Kerstmarkt in  

           Mechelen.  

• Voor het derde jaar op rij kan Putumayo rekenen op de overweldigende steun van het 

Sint- Lodewijkscollege te Brugge. Het ontbijt op 14 maart 2010 werd weer een 

succes dankzij de inzet van leraars en leerlingen. Spijtig genoeg loopt onze driejarige 

samenwerking daarmee op haar laatste benen... We danken het Sint-Lodewijkscollege 

van harte voor alle inspanningen en steun van de voorbije jaren! 

• Ook dit jaar zette de parochiale werking van Leest (bij Mechelen) haar beste     

beentje voor en verzorgde op 21 maart een sobere brunch ten voordele van onze 

projecten. Even ervoor had Sarah Kerremans in Leest een info-avond verzorgd over de 

werking en projecten van vzw Putumayo. 

• In 2010 namen we op 22 april een start met een gezellige zevende editie van de 

Putumayo Quiz, georganiseerd door Jeroen Pittoors  

• Op 8 mei was Vzw Putumayo ook aanwezig met een stand op Kutunka, het gratis 

ecologisch festival in Gent  

 

We hebben ook een aantal activiteiten in het vooruitzicht zoals de 20 km van Brussel van 30 mei 

die nu ook een Putumayo-kleur krijgt door de sportieve bijdrage van Karen, vriendin van Heleen. 

Kijk op de website hoe je haar kan sponsoren. Op 24 juli zal Vzw Putumayo voor een tweede 

keer aanwezig zijn op het wereldfestival Dunia te Koksijde. 

 

De groeiende aandacht in ons land voor de gevolgen van klimaatverandering en voor het belang 

van het Amazonewoud als long van de wereld, draagt bij tot een toenemende interesse voor de 

situatie van de Putumayo inheemse volkeren. En daar zijn we uiteraard blij om!  

 

Een dikke merci of muchas gracias aan al onze vrijwilligers en sympathisanten! 

Noordwerking in België Jaargang 3, mei 2010 


