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I. Vzw Putumayo  

Ontstaan, visie en missie 

In september-oktober 2002 trokken twee Leuvense studenten in het kader van hun rechtenstudies naar 

de Peruaanse Amazone. Daar namen ze deel aan een observatiemissie rond de sociaal-economische 

situatie en de mensenrechten van de inheemse volkeren in het Putumayo-district. Getroffen door de 

moeilijke levensomstandigheden in het gebied, werden contacten gelegd om een duurzaam 

engagement aan te gaan. Eenmaal terug in België werd een enthousiast team verzameld en werd vzw 

Putumayo opgericht. Vzw Putumayo is een onafhankelijke vereniging die wil bijdragen tot de 

verbetering van de levensomstandigheden van de inheemse bevolking in het Putumayo-district in 

Peru. 

Vzw Putumayo steunt de inheemse volkeren van het Putumayobekken, gelegen in het Peruaans-

Colombiaanse Amazonewoud. De Putumayo rivier vormt de grens tussen Peru en Colombia.  

Grenzend aan een conflictgebied in Colombia, heeft het Putumayogebied te kampen met ernstige en 

uiteenlopende moeilijkheden. Daarenboven heeft het gebied een multi-etnisch karakter, gezien er 

zowel Huitoto leven als Kichwa, Secoya, Bora, Ocaina, Cocama, Yagua en mestiezen. 

Volgens de visie van vzw Putumayo hebben inheemse volkeren het recht op zelfbeschikking. In het 

kader van dat recht bepalen zij in vrijheid de prioriteiten voor hun economische, sociale en culturele 

ontwikkeling. 

De missie van vzw Putumayo is het versterken van de capaciteit en organisatie van de inheemse 

Putumayo volkeren van Peru, opdat zij onafhankelijker en naar eigen inzicht hun gemeenschapsleven 

vorm kunnen geven. Daarom ondersteunt de organisatie voorstellen en initiatieven van deze inheemse 

volkeren, gezien zij een gebrek aan financiële, technische of menselijke middelen hebben om deze zelf 

tot een succesvol einde te brengen. 

mailto:putumayo_belgie@hotmail.com
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Structuur 

De Putumayo organisatie wordt gevormd door een Belgische en een Peruaanse vzw. Vzw Putumayo 

België werd opgericht in 2002; de Asociación Putumayo Perú bestaat officieel sinds 2004. Beide 

bestaan uit jonge, enthousiaste professionelen uit verschillende disciplines, waaronder ingenieurs, 

biologen, ecologen, antropologen, dokters en juristen.  

Vzw Putumayo wordt gedragen door vrijwilligers. Zo kunnen de middelen maximaal benut worden 

voor de werking in het Putumayogebied. De voornaamste functies en verantwoordelijke personen zijn 

de volgende: 

 

 
Vzw Putumayo België 

■ Voorzitter Alice van der Elstraeten (t.e.m. juni 2007) 

■ Bestuurder Ellen Desmet (voorzitter vanaf juli 2007) 

■ Bestuurder  Hans Smets 

■ Coördinatie Zuid Koen Vancraeynest 

■ Coördinatie Noord Katrien Delaet 

Anneleen Van Hyfte 

Asociación Putumayo Perú 

■ Voorzitter Leyla Francesca Ferreyra Ramos 

■ Penningmeester Jill Teresa Lopez Lopez 

■ Secretaris Sixto Jose Shapiama del Castillo 

 

 

Door de groei en versterking van de Asociación Putumayo Perú, kan vzw Putumayo België meer 

autonomie geven aan haar partner. Waar de planning vroeger voornamelijk afhankelijk was van 

overleg en formuleringen vanwege vzw Putumayo, kan dit nu veel beter uitgevoerd worden door 

Asociación Putumayo Perú.  Concreet doen wij een schatting van de te verwachten fondsen voor het 

komende werkjaar, en onze partner zoekt de beste strategie om deze fondsen te investeren in lopende 

of nieuwe projecten.  De maandelijkse financiële overzichten die we van hen ontvangen verzekeren de 

financiële transparantie. 
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II. Concrete projectwerking 

Conform de missie van vzw Putumayo, proberen wij de capaciteit en organisatie van de inheemse 

Putumayo volkeren te versterken, opdat zij onafhankelijker en naar eigen inzicht hun 

gemeenschapsleven vorm kunnen geven. Als destabiliserende factoren in de regio -die de dringende 

nood aan capaciteitsopbouw en organisatieversterking rechtvaardigen- zien we vooral (1) de 

aanwezigheid van een sterke vraag naar coca vanuit de Colombiaanse cocaïnemaffia, (2) de steeds 

meer nadrukkelijke aanwezigheid van ontginningsfirma’s (petroleum, goud en tropisch hardhout) en 

(3) de aanwezigheid van de Colombiaanse guerrillabeweging (FARC).   

Algemene situering 

De Putumayorivier is een zijrivier van de Amazonerivier, gelegen in het departement Loreto van de 

provincie Maynas, waarvan Iquitos (400 000 inwoners) de hoofdplaats is.  De districten Putumayo en 

Teniente Clavero, beide gelegen aan de Putumayorivier, zijn samen iets groter dan België (39 702 

km²). De hoofdplaats van het Putumayodistrict is El Estrecho (2500 inwoners).  De stad Iquitos is een 

geïsoleerde grootstad in het Peruaanse regenwoud, gelegen op de linkeroever van de Amazonerivier en 

kan vanuit Lima enkel bereikt worden per vliegtuig of met de boot (rio Marañon).  El Estrecho is 

vanuit Iquitos bereikbaar per watervliegtuig. 
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Peru

 

Peru, ingedeeld in Costa, Sierra, Selva alta en Selva baja.  Lima, Iquitos en El Estrecho zijn aangeduid 

met +.  De Río Amazonas wordt voornamelijk uit de bergen gevoed door de Río Ucayali en de Río 

Marañon.  De Río Napo en de Río Putumayo zijn zijrivieren van de Río Amazonas 
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In maart 2006 ondertekende de Peruaanse staat een contract met het Braziliaanse bedrijf Petrobras, 

voor de ontginning van een gebied dat het territorium van de Secoya en Kichwa volkeren omvat. Deze 

werden hierover niet geconsulteerd, een schending van de Conventie 169 van de Internationale 

Arbeidsorganisatie. Bovendien valt het petroleumgebied nr. 117 samen met het natuurreservaat 

Guëppi, een bewijs van de interne contradicties in de politiek van de Peruaanse staat. Momenteel zijn 

de Secoya en Kichwa organisaties zich aan het verzetten tegen het begin van de activiteiten op het 

terrein, vastberaden om de toekomst van hun kinderen niet te hypothekeren met een dergelijk zware 

vervuiling. 

 

Verslag 2007 

Onze activiteiten concentreren zich voornamelijk op drie groepen van gemeenschappen langs de 

Putumayorivier.   

El Estrecho

Samenwerking met 

de Secoya 

gemeenschappen 

en OISPE

Samenwerking met 

de Kichua 

gemeenschappen 

en FIKAPIR

Samenwerking met 

de Huitoto-Kichua 

gemeenschappen 

en MOK+A+

 

Locatie van de drie lopende samenwerkingsverbanden tussen vzw Putumayo en de inheemse organisaties 

(OISPE, FIKAPIR en MOK+A+) 

 

Via verschillende benaderingswijzen -legitimering, landbouw, onderwijs, geneeskunde- wordt getracht 

tot organisatieversterking te komen. 
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a) Samen met de Secoya volkeren aan de Río Yubineto 

OISPE staat voor Organización Indígena Secoya del Perú, een organisatie die 

opgericht werd naar analogie van de Ecuadoriaanse Secoya organisatie; 

inheemse volkeren kennen immers niet de grenzen die internationaal worden 

aanvaard.  Deze organisatie groepeert de zeven Secoya gemeenschappen van 

Peru. 

In 2007 werd het geïntegreerd onderwijs- en geneeskundeproject 

verdergezet, namelijk de opleiding van Thomas Macanilla Levi, een Secoya-

jongere, tot verpleger.  Immers, de gezondheidspost in Bellavista wordt geleid door een Spaanstalige 

verpleger, waardoor de drempel voor de Secoya sprekende gezinnen om deze te bezoeken bijzonder 

hoog wordt. Er is zowel een culturele als een taalbarrière. Sinds mei 2005 loopt Thomas school in 

Iquitos; dit wordt van nabij opgevolgd door Putumayo Perú, onze zusterorganisatie in Iquitos. 

Daarnaast heeft vzw Putumayo in november 2007 het jaarlijkse congres van OISPE logistiek en 

financieel ondersteund. 

 

b) Samen met de Kichwa volkeren van de Alto Putumayo 

FIKAPIR staat voor “Federación Indígena Kichwa del Alto Putumayo Inti Runa”, vertaald als 

“Inheemse Federatie van Kichwa gemeenschappen aan de Hoge Putumayo, Mensen van het Licht”.  

Deze federatie omarmt 23 gemeenschappen, gelegen op een grote afstand stroomopwaarts (noord-

westen) van El Estrecho.  Deze gemeenschappen zijn relatief jong, gezien ze bevolkt worden door de 

Ingane stam van het Kichwa volk, een volk dat eind de jaren zestig migreerde van de río Napo naar de 

río Putumayo. 

We proberen samen met FIKAPIR om deze federatie meer 

draagkracht en legitimiteit te geven.  Reeds drie jaar op rij 

(augustus 2005, juli 2006 en juli 2007) heeft FIKAPIR een 

congres kunnen organiseren waarbij alle 23 gemeenschappen 

vertegenwoordigd waren.  De logistieke organisatie -geen 

sinecure met 23 gemeenschappen- wordt ondersteund door vzw 

Putumayo.  Op deze congressen worden zaken besproken zoals 

landbouw, bescherming van natuurlijke rijkdommen, territoria en uiteraard de organisatie van de 

federatie zelf.   

Tijdens deze congressen werden officiële statuten opgesteld. Deze statuten werden nagelezen door 

een specialiste inheems recht in Lima, die reeds eerder de statuten van de Secoya organisatie OISPE 

hielp opstellen en legaliseren.  Deze statuten zullen gelegaliseerd worden in Iquitos.  Ook zullen we 4 

Kichwa gemeenschappen - Nueva Esperanza, Ipiranga, Angusilla en Miraflores - ondersteunen bij hun 

inschrijving in de “registros públicos” en de legalisering van hun “libros de actas”.  Deze registratie 



Vzw Putumayo 

WWW.PUTUMAYO.BE 6 

blijkt ook meteen heel functioneel en noodzakelijk in het kader van het beheer van het nieuwe “reserva 

comunal HUIMEKI” (Gemeenschapsreservaat Huitoto, Mestizo, Kichwa), in co-beheer met INRENA 

(Nationaal Instituut van Natuurlijke Rijkdommen). 

 

c) Samen met de Huitoto- en Kichwavolkeren in de nabijheid van El Estrecho 

Het project ‘rijst als alternatief voor coca’ -een landbouwproject- werd gestart in drie naburige 

inheemse gemeenschappen (Puerto Alegre, San Francisco de Ere en Puerto Limón) langs de Putumayo 

rivier.  De bedoeling is om de inwoners van deze gemeenschappen de kans te geven om een 

marktwaardig product te produceren om hen zo voor het genereren van inkomsten minder afhankelijk 

te maken van het cultiveren van coca.  Het cultiveren van coca is immers illegaal en daardoor voor 

kleine boeren zeer risicovol.  Bovendien is het een zeer kapitaalintensieve teelt waarbij veel 

schadelijke producten -vooral insecticides en herbicides- worden ingezet die zware schade toebrengen 

aan het milieu.  Rijst daarentegen is veeleer arbeidsintensief, kan beter geïntegreerd worden in het 

traditionele landbouwsysteem en eventuele plagen kunnen bestreden worden met natuurlijke 

producten die de boer zelf kan bereiden en toepassen.  Het gemeenschapsbedrijf die rond dit project 

werd opgestart geeft de mogelijkheden aan de boer om hun rijst te pellen (een vereiste om een 

waardige prijs te krijgen op de lokale markt) en wil de boer ook logistieke mogelijkheden (leveren van 

hoogkwalitatief zaad, zakken om de oogst te bewaren, zakken om de rijst op de markt aan te bieden, 

transportfaciliteiten, op- en verkopen van gepelde rijst aan vaste prijzen) bieden; de rijstpelmachine 

werd in juni 2005 geïnstalleerd en is sinds augustus 2005 in werking te San Francisco de Ere. 

In dit landbouwproject zien wij heel wat toekomst en dat werd ook bevestigd door de impactstudie 

die heel recent werd uitgevoerd.  Zo bleek dat er zeker een goede markt aanwezig is in El Estrecho.  

Bovendien lijkt er ook een goede markt stroomopwaarts in El Encanto (Colombiaanse oever).  Wat 

betreft de milieu-impact blijkt dat de boeren de traditionele landbouwmethode opnieuw in ere 

herstellen (in tegenstelling tot de coca-cultuur) wat uiteraard het milieu ten goede komt.  Er wordt 

gebruikt gemaakt van velden die regelmatig overstromen zodat de bodemfertiliteit er steeds opnieuw 

hersteld wordt.  Op andere velden die droger zijn wordt de braakperiode voor bosregeneratie 

gerespecteerd.   

Een belangrijke evolutie in het project was de verplaatsing van de rijstpelmachine van de 

gemeenschap San Francisco de Ere naar de gemeenschap Puerto Limón.  Dit werd in juli 2007 op een 

buitengewone algemene vergadering van het MOK+A+ bedrijf door een democratische meerderheid 

beslist.  De argumentatie achter deze beslissing was gebaseerd op een gebrek aan sociale controle op 

de materialen van het bedrijf in San Francisco de Ere.   
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In 2007 werden volgende activiteiten gerealiseerd: 

 

i) Vorming rond beheer en onderhoud rijstpelmachine en Verbetering algemeen en 

transparant beheer van het micro-bedrijf 

 

De vorming werd georganiseerd van 20 november tot 25 november 2007 

door twee gekwalificeerde technici voor de technische vorming (één voor de 

rijstpelmachine en één voor de motor) en Leyla Ferreyra Ramos (voorzitster 

Asociación Putumayo Perú) voor de vorming rond administratie en 

bedrijfsmanagement. Voor de concrete organisatie stond Edinson Machoa in, 

onze contactpersoon en vertegenwoordiger aan de Putumayo.  

Concreet werden er 3 objectieven nagestreefd gedurende de technische 

vorming: 

1. Reparatie en grondige reiniging van de rijstpelmachine en motor. 

2. Vorming rond behandeling en afstellen van de rijstpelmachine en motor tijdens het 

functioneren. 

3. Vorming rond algemeen onderhoud van de rijstpelmachine en motor. 

De vorming rond administratie en bedrijfsmanagement aan de secretario de economía 

(penningmeester) werd later gesocialiseerd met de andere aandeelhouders van het micro-bedrijf.  Het 

ging vooral over eenvoudige boekhouding, betalingsbewijzen en bewijzen van dienstverlening, 

transparantie en financiële verantwoording t.o.v. de andere aandeelhouders.  Ook werden er 

overeenkomsten bereikt rond nieuwe prijzen
1
 van de rijst die eigendom is van het micro-bedrijf, 

verbeterde methodes van communicatie tussen de aandeelhouders en het nemen van dringende 

beslissingen. Ten slotte werden alle leden van de nieuwe raad van bestuur gecapaciteerd inzake hun 

functie en verantwoordelijkheden. 

Tijdens deze vorming bleek dat de waterfilter van de motor van de rijstpelmachine vervangen moest 

worden. Deze opdracht werd van 8 tot 10 december uitgevoerd door onze vertegenwoordiger aan de 

Putumayorivier, Edinson Machoa. 

 

ii) Onderzoek kennis biopesticides 

 

In juli 2007 trok een multidisciplinair team naar  de gemeenschappen van 

het rijstproject om verschuivingen of evoluties te detecteren sinds de 

evaluatie in 2006 op het vlak van rijstteelt in het algemeen, gebruik van 

biopesticides en beheer van het micro-bedrijf.  Het team bestond uit een 

                                                 
1 2,5 soles per kg voor kleine hoeveelheden, 2 soles per kg voor grote hoeveelheden. 
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Peruaanse landbouwingenieur, een historicus-antropoloog van vzw Putumayo, de voorzitster-ecologe 

van de Asociación Putumayo Perú en onze contactpersoon en vertegenwoordiger aan de Putumayo, 

Edinson Machoa.  

Om de gewenste informatie te verkrijgen werd de methode van 'snelle rurale diagnose' (‘rapid rural 

appraisal’) toegepast; er werd gewerkt via individuele gesprekken en groepinterviews.  De rijstvelden 

werden bezocht en er werd een algemene vergadering gehouden in het micro-bedrijf. 

Een interessant resultaat, verkregen uit diverse interviews, was de valorisering van elke activiteit in het 

cultiveringsproces van rijst.  Dit is weliswaar een abstracte oefening omdat arbeid in een subsistentie-

economie moeilijk gevaloriseerd kan worden; aan de andere kant is dit een objectieve manier om 

verschillen in teeltmethodes uit te drukken, en zodoende interessante conclusies te kunnen trekken. 

De interviews waren ook een aanzet tot reflectie, om innovatief te zijn bij het oplossen van bepaalde 

specifieke problemen.  Concreet werd er nagedacht en informatie uitgewisseld rond gebruik van 

bepaalde planten als biopesticide, diversificatie van productie (voor eigen gebruik of voor de markt), 

verandering van strategieën bij het bedrijfsbeheer, verbetering van de mobiliteit (aanstellen van 

verantwoordelijken voor het gebruik van de motor), enz. 

 

In de algemene vergadering waren de belangrijkste punten de 

vernieuwing van de raad van bestuur (conform de statuten 

gebeurt dit om de twee jaar), en de beslissing om de 

rijstpelmachine in Puerto Limón te vestigen.  Aan de 

stemmingen namen de 19 aandeelhouders van het micro-bedrijf 

deel. 

Eén van de conclusies van de evaluatie was dat er op 

familieniveau belangrijke inkomsten gegenereerd worden door het verbouwen, pellen en 

commercialiseren van rijst; op bedrijfsniveau zijn de winstmarges echter te klein om zelfvoorzienend 

te zijn.  Vandaar dat een uitbreiding naar meerdere gemeenschappen een belangrijke stap vooruit zou 

zijn om de duurzaamheid van het bedrijf te verzekeren, en dus de inkomsten op familieniveau zoals 

deze nu aanwezig zijn ook op lange termijn mogelijk te maken.  

 

iii) Verzekeren van duurzaamheid 

 

In 2006 werd reeds een campagne georganiseerd waarbij alle omliggende gemeenschappen werden 

bezocht en ingelicht over de werking van het micro-bedrijf MOK+A+ en de mogelijkheden voor de 

families van de betreffende gemeenschap om zich ook op rijstcultivatie toe te leggen. 

In 2007 werd de duurzaamheid van het rijstproject op een andere manier verstevigd, namelijk door een 

overeenkomst tussen vzw Putumayo en de regionale regering van Loreto GOREL (Gobierno 

Regional de Loreto). Loreto is het departement waartoe het Putumayogebied behoort, met Iquitos als 
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hoofdstad.  In grote lijnen houdt de overeenkomst in dat de regionale regering van Loreto technische 

ondersteuning zal bieden aan het rijstproject (lonen en logistiek voor technici, verbetering van de 

markttoegang).  De overeenkomst zal naar alle waarschijnlijkheid in maart 2008 getekend worden.  De 

voornaamste reden waarom vzw Putumayo deze overeenkomst zal tekenen, is de mogelijkheid om een 

ontwikkelingshefboom te creëren.  Als vzw Putumayo verder blijft investeren, zal er ook steun komen 

van de regionale regering.  Op die manier wordt het rijstproject beter ingebed in de lokale 

institutionele context. Bovendien zullen onze investeringen uiteindelijk een groter effect teweeg 

brengen. 

 

III. Partners 

Om een coherente en duurzame benadering te verzekeren, coördineert vzw Putumayo in Peru met 

volgende organisaties en instellingen: 

- AIDESEP (de nationale organisatie van de inheemse volkeren uit het Amazonewoud)  

- ORPIO (de regionale inheemse organisatie, met zetel in Iquitos)  

- de administratie van de Gereserveerde Zone van Guëppí (INRENA - Nationaal Instituut van 

Natuurlijke Rijkdommen)  

- de lokale besturen van de districten Putumayo en Teniente Manuel Clavero  

- de regionale regering van Loreto 

- Red Ambiental Loreto 

- Defensoría del Pueblo Iquitos  

- CEDAL (Centrum van Arbeidsrechtelijke bijstand) 

- 11.11.11. Lima 

- Racimos de Ungurahui  

- INADE (Nationaal Instituut voor Ontwikkeling) 

- Ministerie van Landbouw  

 

In België kan vzw Putumayo rekenen op de steun van: 

 

- Sint Lodewijkscollege Brugge 

- 11.11.11 

- Werkgroep Indianen Zuid-Amerika (WIZA)  

- Lions Club Cinquantanaire Brussel 

- Brugs Fonds voor Ontwikkelingssamenwerking 

- Onze Lieve Vrouw Presentatie Bornem  

http://www.aidesep.org.pe/


Vzw Putumayo 

WWW.PUTUMAYO.BE 10 

- BVBA by2.be, software voor mensen 

- Parochiale werking Leest (Mechelen)  

- Kiwanis Wervik Tabaksstreek  

- Lions Brussels Atomix 

- Soroptimist Veurne-Westhoek 

- TGAL Overpelt  

- Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Wervik-Geluwe  

- Davidsfonds Wervik-Komen 

- Onze-Lieve-Vrouwecollege Oostende  

- Helpende Handen 

- CC Marianne  

- Broeders van Liefde Leuven  

 

IV. Financieel overzicht 

Voor het boekjaar 2007: 

 

UITGAVEN BEDRAG ONTVANGSTEN BEDRAG 

Goederen en diensten 10640,79 Lidgeld 0,00 

Bezoldigingen 0,00 Schenkingen en legaten 9622,77 

Diensten en diverse goederen 1175,69 Subsidies 2000,00 

Andere uitgaven 2729,85 Andere ontvangsten 2961,69 

Totaal uitgaven 14546,33 Totaal ontvangsten 14584,46 

 

 

V. Vooruitzichten 2008 – 2009 

a) Samen met de Secoya volkeren aan de Río Yubineto 

Eerst en vooral wordt Tomas verder ondersteund in zijn laatste jaar verpleegkunde en zal er 

onderhandeld worden met de Peruaanse staat zodat hij kan beginnen werken in zijn eigen 

gemeenschap. Naast de ondersteuning van het jaarlijkse congres, wil vzw Putumayo vooral werken 

rond de capaciteitsopbouw van de leden van de raad van bestuur van de Secoya organisatie OISPE. 

Daarnaast wordt ook de capaciteitsopbouw inzake territoriale rechten en natuurlijke rijkdommen 

verder uitgebreid, en wordt aan de leiders van het volk de mogelijkheid gegeven om hun stem te laten 

horen. Ten slotte worden de Secoya ondersteund in het uitbreiden van hun afzetmarkt van hun 

traditionele hangmatten, tasjes en juwelen (artesanía) 

 

 

http://by2.be/
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b) Samen met de Kichwa volkeren van de Alto Putumayo 

In 2008 zullen de statuten van de Kichwa organisatie FIKAPIR ingeschreven worden, zodat de 

organisatie rechtspersoonlijkheid verkrijgt. Ook zullen vier gemeenschappen gelegaliseerd worden. 

Naast de ondersteuning van het jaarlijkse congres, zal vzw Putumayo werken rond de 

capaciteitsopbouw van de leden van de raad van bestuur van de Kicua organisatie FIKAPIR. Ook 

wordt de capaciteitsopbouw inzake territoriale rechten en natuurlijke rijkdommen verder uitgebreid, 

en wordt aan de leiders van het volk de mogelijkheid gegeven om hun stem te laten horen. 

 

c) Samen met de Huitoto- en Kichwavolkeren in de nabijheid van El Estrecho 

In 2008 wil vzw Putumayo verdergaan op de weg ingeslagen in 2007.  Dit betekent dat er opnieuw 

veel belang gehecht zal worden aan capaciteitsopbouw. Onder meer voor de nieuwe leden van de 

raad van bestuur van het micro-bedrijf zal dit zeker een belangrijke 

steun zijn.  Op vlak van boekhouding en administratie, maar ook 

rond technische aspecten van rijstteelt (biopesticides) zal 

monitoring en versterking een belangrijk deel uitmaken van de 

activiteiten in het rijstproject. 

Eveneens zal er gewerkt worden aan een aantal praktische 

knelpunten, zoals communicatie (aankoop en installatie van een 

radio in het micro-bedrijf), registratie van de verkozen leiders van 

de bij het project betrokken gemeenschappen, en versteviging van het afzetsysteem op de lokale markt 

van El Estrecho.   

Een herhaling van de campagne van 2006 om andere gemeenschappen in het project te betrekken is 

eveneens gepland, omdat dit ook tegemoetkomt aan de overeenkomst die met de regionale regering 

GOREL getekend zal worden.  Ook zal er gewerkt worden aan de andere elementen waartoe vzw 

Putumayo zich zal engageren in deze overeenkomst: het organiseren van vormingen en rapportering 

aan het Fonds voor Regionale Ontwikkeling Loreto (FONDELOR). 

 
 

 


