
Profiel Belgische Vrijwilliger Jongeren en Educatie 

voor de werking van vzw Putumayo in Peru 

 

1. Putumayo vzw: visie en missie  

Vzw Putumayo is een Belgische vereniging zonder winstoogmerk met haar zetel in Gentbrugge 

(België) en een kantoor in Iquitos (Peru). De vereniging bestaat uit Belgische vrijwilligers die sinds 

2004 werken samen met inheemse volkeren en hun organisaties in de Loreto-regio in Peru.  

Visie  

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

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

ontwikkeling. 

Missie  

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

volkeren in Peru, opdat zij onafhankelijker en naar eigen inzicht de richting van hun ontwikkeling 

kunnen bepalen. Daartoe ondersteunt Putumayo voorstellen en initiatieven van lokale inheemse 

organisaties.  

Het huidige vormingsproject voor inheemse studenten is een antwoord op de vraag van de 

Federación Indígena Kichwa Inti Runa – FIKAPIR dat wordt uitgevoerd sinds 2011. FIKAPIR is de 

organisatie van het Kichwa volk aan de Alto-Putumayo en omvat 27 inheemse gemeenschappen.  

 

2. Onderwijsproject programma SUI in Iquitos, Peru 

Om bij te dragen aan een sterkere inheemse organisatie, werkt vzw Putumayo aan hoger 

onderwijs en vorming (intercultureel en tweetalig) van inheemse jongeren, op vraag van de 

inheemse organisatie FIKAPIR. Hoewel het onderwijs behoort tot een staatsaangelegenheid, is het 

onderwijs in Peru gekenmerkt door sociale uitsluiting en ongelijkheid in mogelijkheden. Hier tracht 

dit project een bescheiden antwoord op te bieden.  

Het onderwijsproject van vzw Putumayo focust op 4 werklijnen: 



- Academische opleiding met basisvoorzieningen voor inheemse jongeren in de stad Iquitos 

(Loreto, Peru). 

- Doelgerichte en inheemse studenten met zin voor initiatief zijn georganiseerd in een versterkte 

inheemse studentenvereniging: capaciteitsversterkingstraject voor inheemse studenten 

- Toegankelijker en intercultureler hoger onderwijs: onderzoek en lobbyactiviteiten 

- De bewoners van Loreto zijn beter geïnformeerd over inheemse thema’s: campagne-activiteiten 

 

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met FORMABIAP. Het Programa de Formación de 

Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana is het educatieve programma van AIDESEP, gecreëerd 

onder de autoriteit van het Instituto Superior de Educación Público Loreto – Isepl uitgevoerd in 

samenwerking met de AIDESEP. Het programma beoogt een antwoord te bieden op de culturele 

en taalgevoelige noden van inheemse kinderen en jongeren van de Peruviaanse Amazone en 

vormt nieuwe generaties die hun individuele en collectieve rechten opeisen, net als de verdediging 

en duurzaam management van het grondgebied met de principes van autonomie en 

zelfbeschikking.  

 

De implementatie van het project wordt gegarandeerd door een lokaal multicultureel en 

multidisciplinair team, bestaande uit Belgische en Peruviaanse professionelen en vrijwilligers.  

   

3. Vacature Belgische vrijwilliger in onderwijsproject 

Taakomschrijving 

De Belgische vrijwilliger zal de volgende hoofdtaken uitvoeren: 

1. Begeleiding van inheemse studenten 

- Voor een brede groep inheemse studenten: 

o Permanenties in het kantoor tijdens de openstelling van de bibliotheek en internet  

o Begeleiding bij studies en taken 

o Organisatie en begeleiding van bijlessen in vakantieperiode  

o Taallessen Engels en Spaans 

o Organisatie van maandelijkse capacitaties rond thema’s belangrijk voor inheemse 

jongeren 

o Ondersteuning bij de organisatie van hun dagdagelijkse leefwereld 

 

- Begeleiding van de drie beursstudenten 

- Systematisering en uitbouw bibliotheek 

 

2. Communicatie 

o Invulling regelmatige nieuwsbrief voor België en sociale netwerken 

o Opmaak van de website vzw Putumayo zowel in het Spaans als in het Nederlands 



o Opmaak ander communicatiemateriaal: folder, banner etc. zowel in het Spaans als in het 

Nederlands 

 

o Ondersteuning partnerorganisatie FORMABIAP in communicatieactiviteiten 

o Ondersteuning van lobbyactiviteiten in Peru en België 

 

3. Fundraising 

o Ondersteuning opmaak subsidiedossiers (Spaans/Nederlands) 

o Vertaling subsidiedossiers (Spaans/Nederlands) 

 

4. Administratieve en logistieke ondersteuning 

 

Profiel 

• Zeer goede kennis van het Spaans, Engels en Nederlands 

• Professionele ervaring in communicatieactiviteiten of met studenten 

• Onafhankelijk kunnen werken 

• Eerdere buitenlandse/projectervaringen zijn een pluspunt  

• Interesse in wereldproblematiek in het algemeen en problematiek van inheemse volkeren 

in het bijzonder 

• Interculturele gevoeligheid 

• Evenwichtige persoonlijkheid, die bereid is zelfstandig te werken binnen een klein team 

• Zin voor initiatief 

• Creativiteit  

• Minstens zes maanden beschikbaar, bij voorkeur vanaf 1 september 2014 

• Engagement in België voor en na verblijf in Peru (fondsenwervende activiteiten, 

vertegenwoordigen en voorstellen van de werking en projecten van vzw Putumayo) 

• Bereid en in staat om in een ander land en in basisomstandigheden te werken 

Wij bieden 

• Een verrijkende ervaring in een fascinerende streek 

• Een uitdagend takenpakket rond actuele thema’s 



• Begeleiding door ons Peruaans-Belgisch team 

• Netwerken in Peru en in België 

• Aanbevelingen na succesvol verblijf  

• Een reisverzekering 

 

Geïnteresseerd? 

Stuur je CV en motivatiebrief in het Spaans vóór 20 juli 2014 naar info@putumayo.be . 


