
Samen met de partners van Solsticio Perú 
organiseerde vzw Putumayo op vrijdag 4 en zaterdag 
5 september een forum in Iquitos. De uiteenzettingen 
behandelden thema’s zoals de petroleumexploitatie 
en infrastructuurwerken en de gevolgen van beide 
voor het milieu en de levenskwaliteit van de 
inheemse volkeren. Meer dan 300 personen, 
voornamelijk studenten, namen deel (over 2 dagen, 
met een lagere opkomst de tweede dag wegens een 
belangrijke voetbalmatch voor het WK van 2010....), 
en alle partijen waren aanwezig: zowel 
vertegenwoordigers van de ministeries en van de 
petroleumsector, als vertegenwoordigers van NGO’s 
en van de inheemse bevolking kregen de kans om 
hun stem te laten horen. Dit forum verdient zeker 
opvolging: de nood aan betrouwbare en 
genuanceerde informatie en voortdurend debat over 
dit thema blijft groot, voor de inheemse bevolking, 
maar ook voor de Peruaanse man in de straat.  
Solsticio Peru en vzw Putumayo willen 11.11.11 en 
het WWF danken voor het mogelijk maken van dit 
forum. 

Tweedaags forum Jaargang 2, november 2009 

School voor leiders 
2 Kichwa en 2 Secoya afgevaardigden volgden in juni 2009 gedurende drie weken een 
vorming tot “leider”. Deze vier jonge mensen werden vaardigheden bijgebracht die ze 
nodig hebben om een leidersrol op zich te kunnen nemen. De opleiding ging door in 
Cuzco en werd georganiseerd door CONACAMI, een inheemse organisatie werkzaam 
rond mijnbouw in het Andesgebergte. Vzw Putumayo hoopt ook dit jaar aan enkele 
jonge mensen de kans te geven om aan deze vorming deel te nemen. 

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

PUTUMAYO NIEUWSBRIEF 

Proficiat Tomás!  

1 augustus was het zover: Tomás heeft zijn 
thesis verdedigd voor een jury in Iquitos en is 
geslaagd als verpleegkundige. Na de diploma
-uitreiking in december 2008 moest hij nog 
enkele maanden stage lopen en zijn thesis 
afwerken. Hij is nu volledig klaar en zal 
vanaf november in de gezondheidspost in 
Soplín Vargas beginnen werken, één van de 
grootste Kichwa-dorpen aan de Putumayo. 
Na enkele maanden zal hij definitief 
terugkeren naar zijn geboortedorp, 
Bellavista . 

Felien & Tomás 



De tijd vliegt voorbij: de zes maanden van 
Jeroen in Iquitos zitten er op. Hij werd op 15 
september afgelost door Sarah en Sam, twee 
juristen die een uitgebreide ervaring hebben 
met ontwikkelingsprojecten in de regio 
Cuzco. Op zoek naar een nieuwe uitdaging 
kwamen ze bij vzw Putumayo terecht en daar 
zijn wij heel blij om. Wij wensen hen alvast 
een verrijkende ervaring en veel succes! Je 
kan hun ervaringen volgen op de Putumayo 

Nieuwe Belgische vrijwilligers in Peru 
Jaargang 2, november 2009 

Van Oostduinkerke tot Merelbeke  

Ook de voorbije maanden heeft vzw Putumayo actie 
ondernomen om geld in te zamelen om haar 
projecten te steunen. Op een zonnige dag in 
augustus waren we aanwezig op Dunia, het jaarlijks 
wereldfeest in Oostduinkerke. We stonden daar met 
een standje waar we Putumayo-artikelen, cd’s en 
cocktails verkocht hebben. Deze dag was een groot 
succes en we hopen jullie daar volgend jaar allemaal 
te mogen verwelkomen. In Merelbeke hebben we 
een kraampje gebouwd op de septemberjaarmarkt. 
We voorzagen informatie rond de projecten en 
verkochten Putumayo-artikelen. Vzw Putumayo 
bedankt allen die ons gesteund hebben!  

Infostand op Dunia 

Sinds deze zomer kan je de volkeren 
aan de Putumayo rivier op een 
swingende manier steunen. Vzw 
Putumayo verkoopt nu cd’s van 
Putumayo World Music. Wil je thuis 
oefenen voor je wekelijkse tangoles? 
Wil je je jazzkennis uitbreiden? Heb je 
zin in sensuele salsa of passionele 
flamenco? Wil je gewoon je heupen 
losgooien op latino-rythms en andere 
wereldmuziek of iemand plezieren met 
een fijn cadeautje? Klik dan hier voor 
meer informatie.  

Nieuwsbrief - Spotlight 
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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 


