
Op 4 en 5 juni werd in Iquitos het “Baguazo” herdacht, de confrontatie tussen de inheem-
se bevolking en de  Peruaanse politie die een jaar eerder in Bagua plaatsvond. Naar schat-
ting 34 mensen kwamen hierbij om het leven.  Aanleiding van de confrontatie waren de 
wekenlange protestacties en wegblokkades van de inheemsen. Ze eisten de opheffing  van 
een aantal decreten die een ingrijpende impact zouden hebben op de rechten en levensom-

standigheden van de inheemse be-
volking. Begin juni konden de lei-
ders van OISPE en FIKAPIR 
dankzij de financiële steun van 
11.11.11 Lima naar Iquitos reizen 
en deelnemen aan de herdenking. 
Op 9 juni namen de leiders van de 
twee inheemse organisaties deel 
aan een persconferentie in dit ka-
der. Ze riepen op tot onderlinge 
solidariteit tussen de inheemse vol-
keren en vroegen aandacht voor 
het uitblijven van een definitieve 

categorisering van de Zona Reservada de Güeppï en de lotisering van het volledige leef-
gebied van de Secoya en de Kichwa in de Alto Putumayo. Hun bijdrage werd uitgezon-
den op Radio Voz de la Selva en er verscheen een artikel over in de krant La Region. 
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Zona Reservada Gueppi 

In 2006 bereikten de gemeenschappen een akkoord met SERNANP – het orgaan binnen 
het Ministerie van Milieu dat instaat voor beschermde natuurgebieden - over de categori-
sering van de Zona Reservada de Güeppí. Dit akkoord, dat de zone wil categoriseren als 
één nationaal park en twee communale reservaten, werd eind mei 2010 goedgekeurd door 
het Ministerie van Milieu. De uiteindelijke beslissing, die al vier jaar op zich laat wach-
ten, ligt nu bij de ministerraad. 
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 Guido en Demecio ti jdens persconferent ie  

Capaciteitsopbouw 

Tijdens het verblijf van de leiders werden allerlei thema’s besproken. Er werd een hele 
dag rond de organisatie van de congressen gewerkt. Er werd gepraat over toekomstvisie 
en mogelijke toekomstige projecten. Thema’s als de wet op consultatie, het  categorise-
ringsproces van de Zona Reservada Gueppi, petroleumactiviteiten in lote 117 en 187 en 
de actualiteit kwamen aan bod. Er  werd ook een vergadering georganiseerd met de NG-
O’s die actief zijn in het Putumayo gebied. Zij stelden hun visie en projecten voor en be-
antwoordden vragen van de leiders. 

Legalisering van OISPE 

De raad van bestuur van OISPE (Inheemse organisatie van de Secoya in Peru) is na een 
lange bureaucratische weg ingeschreven in het openbaar register. Als we de aktes van de 
drie laatste gemeenschappen ontvangen, kan ook FIKAPIR (inheemse organisatie van de 
Kichwa) gelegaliseerd worden.  
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Het Red de incidencia (RED), het 
netwerk van gelijkgestemde organisa-
ties dat in december werd opgericht, 
is ondertussen uitgegroeid tot een in-
formatie–en actienetwerk dat maande-
lijks vergadert rond thema’s die te 
maken hebben met  de rechtsstatus en 
de levensomstandigheden van de in-
heemse volkeren in Loreto. Het RED 
ondersteunde op 9 augustus het regio-
naal debat, waarin de kandidaten voor 
de regionale verkiezingen (oktober 
2010) vragen van de indígenas zouden 
beantwoorden.  Gebrek aan een debat-
cultuur en aan respect voor de in-
heemse organisatoren zorgden ervoor 
dat het debat afgelast werd. De achter-
ban van twee partijen boycotte het 
debat. Hun geschreeuw maakte het 
onmogelijk voor de andere kandidaten 
en voor de indigenas om zich vers-
taanbaar te maken. Het debat werd 
opnieuw georganiseerd in september, 
voor een beperkt publiek en verliep in 
al le serenitei t .  Achteraf  on-
dertekenden de kandidaten een com-
promis om hun beloften na te komen 
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In juli 2010 werd Tanguy Vranckx afgelost 
door Heleen Huysentruyt. Zij is Licentiate 
Germaanse Filologie en behaalde in 2006 een 
Master in Conflict and Development aan de 
UGent. De voorbije drie jaar werkte zij als 
straathoekwerkster in Brussel. Van augustus 
tot november 2010 wordt het driekoppig team 
in Peru versterkt door Anke Leflere. Zij is 
politicologe en loopt stage bij vzw Putumayo 
in het kader van haar master Cultures and 
Development Studies (CADES) aan de 
K.U.Leuven. Zij zal haar thesis maken over 
de manier waarop de Secoya en de Kichwa de 
extractieproblematiek zien. 

Sinds 2006 steunt vzw Putumayo Tomás, een 
Secoya uit de gemeenschap Bellavista. Hij 
beëindigde in 2009 met succes een opleiding 
verpleegkunde in de stad Iquitos. In augustus 
2010 kon hij zijn contract teken en werd hij 
benoemd als verpleger in zijn geboortedorp, 
Bellavista.  

Tot enkele maanden geleden stelde de Peru-
aanse staat in de Secoya gemeenschappen een 
mesties als verpleger te werk die enkel 
Spaans sprak. Dit zorgde voor een culturele 
en linguïstische barrière bij het verlenen van 
geneeskundige zorgen.  Vooral voor de kinde-
ren, vrouwen en bejaarden die enkel hun in-
heemse taal pai cocua spreken, is de aanwe-
zigheid van een tweetalige verpleger heel be-
langrijk.   

Tomás verpleger in Bellavista 

De organisat ies van het RED waren ook 

opval lend aanwezig t i jdens de  

herdenking van Bagua in  juni 2010 

Tomas, na z ijn  thesisverdediging.  Hij  kan nu ook 

daadwerkel ijk  aan de slag in Bellavista als 

verpleegkundige 



                

Wilt u samen met uw vereniging of school vzw Putumayo steunen? Wij organiseren 

workshops met foto– en filmmateriaal, lezingen en activiteiten. Voor meer infor-

matie: 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 noodzake-
lijke 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 organi-
seerden de afgelopen maanden met succes verschillende fondsenwervende activiteiten. Vzw Putu-
mayo was telkens aanwezig met informatiemateriaal, foto’s en filmpjes, of gaf een enthousiaste 
voorstelling. Een overzicht van de laatste maanden. 
 
 

• Op 8 mei trok een delegatie van vzw Putumayo door wind en regen naar het Gentse 
Kutunka festival om Putumayo World Music CD’s en artisanale Secoya-juwelen te 
verkopen.  

 
• Karen, een vriendin van de huidige vrijwilliger in Peru, liet zich sponsoren om de 20 

km van Brussel te lopen op 30 mei. De mooie opbrengst ging naar vzw Putumayo.  
 
• Op 4 juni organiseerde Heleen een Putumayo-benefiet in Leuven.  

 
• 24 juli was een stralende zomerdag en vzw Putumayo was aanwezig op het wereldfes-

tival Dunia te Koksijde waar we de zonnekloppers probeerden warm te maken voor 
Putumayo World Music CD’s en artisanale Secoya-juwelen. We verkochten er ook 
cocktails op basis van wereldwinkelfruitsappen die zeer gesmaakt werden en dus een 
aardige opbrengst voor de werking opleverden. 

 
 
 

Op 6 november zal de 8e editie van onze befaamde Putumayo Quiz doorgaan in de Minus One te 
Gent, in samenwerking met Belmundo. Groepjes van 4 à 5 deelnemers kunnen inschrijven via 
tanguy.vranckx@gmail.com en betalen daar slechts 15 eur voor. 
 
 
 
 
Een dikke merci of muchas gracias aan al onze vrijwilligers en sympathisanten! 
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