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Enkele Hoogtepunten 
 

* Zona Reservada de Güeppí wordt  gecat egori seerd in drie 

nat uurgebieden  

Op 15 juni kregen de Kichwa en Secoya bezoek van de Minister voor Milieu Vidal 

Pulgar, die speciaal afzakte naar de Alto Putumayo om het blijde nieuws officieel te 

bevestigen: de Zona Reservada de Güeppí werd na 15 jaren stille strijd van FIKAPIR en 

OISPE, definitief gecategoriseerd als Nationaal Park en twee 

Gemeenschapsreservaten. Het Nationaal Park GUEPPI-SEKIME, dat de hoogst mogelijk 

bescherming geniet, en de Gemeenschapsreservaten HUIMEKI en AIRO PAI, waar de 

lokale bevolking grotere toegang heeft tot de natuurlijke rijkdommen, zijn samen goed 

voor meer dan 592 700 ha beschermd Amazonewoud. Tijdens de druk bijgewoonde 

ceremonie in Soplin Vargas gaf de voorzitter van FIKAPIR, Demecio Tangoa Guerra, 

wel mee aan de Minister dat de inheemse organisaties in de Alto Putumayo zich zullen 

blijven verzetten tegen olie-exploitatie op hun territoria. Olieblok 117 overlapt nu met 

het Nationaal Park, de twee Gemeenschapsreservaten en de inheemse territoria van 

FIKAPIR en OISPE. De inheemse leiders riepen alvast de hulp van Putumayo in om hun 

rechten in deze zaak, in het bijzonder het recht op consultatie, te doen gelden, 

desnoods met juridische middelen. 

* Put umayo gebied vri j  van ol ieconsessies 

En nog meer goed nieuws volgde in september 2013: Het staatsbedrijf PeruPetro, dat 

de concessies voor olie- en gasexploitatie verleent, kondigde aan dat ze 

petroleumblok 117 gaat laten voor wat het is. Er zou te weinig vooruitzicht zijn op hoog 

rendement en winst. Een overwinning voor de volkeren die er wonen en zich al 

jarenlang verzetten tegen de concessie.  

* De drie inheemse st udent en zi jn geslaagd voor hun eers t e semest er 

aan de universi t ei t  

Inheemse studenten krijgen maar moeizaam toegang tot de Peruv iaanse 

universiteiten door verschillende oorzaken: fysieke grote afstand met het thuisfront, het 

hoge kostenplaatje, lagere kwaliteit van het primaire en secundaire onderwijs in 

afgelegen gebieden enz. Desalniettemin heeft de inheemse organisatie sterke leiders 

nodig die beschikken over de competenties om petroleummaatschappijen en 

andere actoren op eigen terrein te kunnen aanpakken. Het is daarom erg belangrijk 

dat inheemse jongeren hun recht op onderwijs ku  nnen realiseren. In 2013 werden 3 

inheemse jongeren technisch en financieel gesteund om aan de universiteit in Iquitos 

te studeren, en ze brachten hun eerste semester met succes tot een goed einde.   
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1. Introductie 
 

Put umayo vzw en Asociación Put umayo Perú – Hoe het  al lemaal  

begon… 

Putumayo vzw komt voort uit het initiatief van twee Leuvense rechtenstudenten die in 

2002 v ia een mensenrechtencommissie kennismaakten met de inheemse volkeren 

aan de Alto Putumayo. Putumayo vzw erkent de moeilijke socio-economische situatie 

van de Kichwa en Secoya en ondersteunt daarom de initiatieven van die inheemse 

volkeren. Putumayo vzw werd wettelijk opgericht in april 2004, met 

ondernemingsnummer 479649360. In 2004 werd de Peruviaanse zusterorganisatie de 

Asociación Putumayo Perú (APP) 

opgericht.  

Eind 2013 werd de samenwerking 

met APP stopgezet en gaan beide 

organisaties hun eigen weg. 

Putumayo vzw zet de komende jaren 

in op de steun aan inheemse 

studenten om hun recht op 

kwalitatief onderwijs af te dwingen.  

 

2. Organisatie 
 

2.1. Visie, missie en doelstellingen 

In al de activ iteiten en projecten van Putumayo vzw en de Asociación Putumayo Perú 

staat de mening van de inheemse federaties van het Putumayogebied centraal 

(Organización Indígena Secoya del Perú – OISPE; Federación Indígena Kichwa del 

Alto Putumayo Inti Runa – FIKAPIR). 

Visie 

Volgens de v isie van Putumayo vzw 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 enerzijds en anderzijds voor het 

beheer van hun natuurlijke rijkdommen. 
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Missie 

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

de inheemse volkeren van het Putumayo stroomgebied, zodat ze 

 Onafhankelijk de prioriteiten van hun ontwikkeling kunnen bepalen, en 

 De natuurlijke rijkdommen van hun territoria op een onafhankelijke en 

duurzame manier kunnen beheren, om de biodiversiteit van het Putumayo 

stroomgebied te beschermen. 

Doelst ellingen 

Concreet heeft Putumayo vzw twee doelstellingen: 

 Ondersteuning en versterking van de werking van de projecten in Peru 

 Sensibilisering in België over de problematiek van de (Peruv iaanse) Amazone: 

Putumayo vzw wil het debat rond ontwikkeling en duurzaamheid verrijken met 

het verhaal en de v isie van de Amazonevolkeren. 

 

2.2. Organigram 

Putumayo vzw bestaat uit een Raad van Bestuur en een Algemene Vergadering. 

De Raad van Bestuur is als volgt samengesteld: 

 Ellen Desmet, voorzitster 

 Felien De Smedt, ondervoorzitster 

 Heleen Huysentruyt 

 Anke Leflere 

De Algemene Vergadering bestaat daarenboven ‐ naast de leden van de Raad van 

Bestuur ‐ uit de volgende leden: 

 Amelia Alva 

 Marian Blondeel 

 I lse Cadron 

 Diego Michiels Caballero  

 Sarah Kerremans 

 Jeroen Pittoors 

 Delphine Scheerens 

 Wendy Verheyden 
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De medewerkers van Putumayo vzw in België werken volledig op vrijwillige basis, zodat 

de middelen optimaal besteed kunnen worden aan de werking en de projecten in 

Peru.  

 

3. Activiteiten 2013 

Putumayo vzw dankt haar werking 

aan de vrijwillige inzet van een 

groep jonge professionelen en 

bijna afgestudeerden. De 

belangrijkste activ iteiten van 

Putumayo vzw zijn:  

1) Ondersteuning van de 

projecten in Peru  

2) Fondsenwerving 

3) Bewustmaking en sensibilisering 

in België over de problematiek 

van de inheemse volkeren van het 

Peruv iaanse Amazonegebied. 

 

3.1. Ondersteuning en versterking van de projecten in Peru 

Sinds de oprichting van de zusterorganisatie APP werken beide organisaties nauw 

samen. Putumayo vzw ondersteunt en versterkt de projecten in Peru op verschillende 

manieren, o.m. door monitoring en evaluatie en door fondsenwerving v ia de 

organisatie van eigen activ iteiten. Putumayo vzw is de belangrijkste donateur 

vanwege haar voortdurende engagement. Eind 2013 werd de samenwerking met 

APP stopgezet.  

Monit oring en evaluat ie 

APP en Putumayo vzw onderhouden een zeer nauwe band: APP staat in voor de 

implementering van de projecten ter plaatse; Putumayo vzw zorgt voor voortdurende 

monitoring en evaluatie, en nodige bijsturing van de projecten, in samenspraak met 

de inheemse organisaties.  
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Coördinat ie Zuid 

Sinds april 2010 is er een permanente vertegenwoordiger van Putumayo vzw als 

zuidcoördinator aanwezig in Iquitos. Sarah Kerremans is juriste, gespecialiseerd in 

internationaal recht, en werkte in 2009 al als v rijwilligster voor Putumayo vzw in Peru. 

De zuidcoördinatrice ondersteunt de fondsenwerving, de identificatie, implementatie 

en de opvolging van de projecten, evenals voor de financiële en inhoudelijke 

verantwoording. 

Zuidvrijwilligers 

Ook stuurt Putumayo vzw jonge professionelen uit als v rijwilliger, die gedurende zes 

maanden meedraaien. De vrijwilligers staan onder meer in v oor de externe 

communicatie (website, 

nieuwsbrief), verslaggeving, 

(studie)begeleiding van de 

studenten van het 

onderwijsproject, het creëren van 

educatief materiaal en de 

organisatie van workshops in het 

Putumayogebied. 

Van januari tot juni 2013 versterkte 

I lse Cadron de ploeg van de 

Asociación Putumayo in Peru. En 

op 21 juni nam Wendy Verheyden 

de fakkel van haar over, tot eind 

december 2013.  

 

3.2. Fondsenwerving 

Een tweede pijler waarrond Putumayo vzw werkt, is fondsenwerving zowel voor de 

eigen werking als om fondsen aan te trekken om de projecten die worden uitgevoerd 

in Peru te blijven ondersteunen. 

Een groot deel van de fondsen die Putumayo vzw binnenhaalt zijn integraal bestemd 

voor projecten, die in 2013 allemaal werden uitgevoerd in Peru. In 2013 ontving 

Putumayo vzw ondersteuning van  

 Provincie Oost-Vlaanderen (onderwijsproject) 

 Stad Mechelen (onderwijsproject) 

 Stad Gent (o.b.v. noordwerking) 

 Gemeente Lendelede (communicatie) 
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Daarnaast deed Putumayo vzw ook aan fondsenwerving door deel te nemen aan de 

volgende activ iteiten: 

 Sobere Brunch Leest (cf.infra) 

 MM Fest Berlaar (cf. infra) 

St eun van part iculieren 

Het hele jaar door verkoopt Putumayo vzw haar T-shirts, cd’s van Putumayo World 

Music, authentiek handwerk (juwelen, hangmatten, ...) uit de Putumayostreek en 

andere Putumayo-producten (muismatten, kalenders etc.). Giften van meer dan 40 

euro verkrijgen een fiscaal attest v ia Kontinenten vzw. 

 

3.3. Sensibilisering 

Een derde belangrijke pijler in de 

werking van Putumayo vzw is 

sensibilisering en bewustmaking 

rond de problematiek van de 

inheemse volkeren in het 

Peruviaanse Amazonegebied. Zo 

organiseert Putumayo vzw 

verschillende eigen 

sensibiliseringsactiviteiten, neemt 

deel aan evenementen waar ze de 

specifieke problematiek van de 

Amazonevolkeren in de kijker zet of 

geven vrijwilligers presentaties over 

hun ervaring in het Putumayo-

gebied. Tenslotte boort Putumayo 

vzw verschillende communicatiekanalen aan om het Belgische publiek te informeren 

over en op de hoogte te houden van de activ iteiten van Putumayo vzw evenals de 

meest recente ontwikkelingen en nieuws gerelateerd aan de problematiek van de 

inheemse volkeren in het Peruv iaanse Amazonegebied.  

 

3.3.1. Deelname aan sensibiliserende evenementen en activiteiten 

Zo nam Putumayo vzw deel aan de volgende evenementen om deze problematiek 

in de kijker te zetten. 
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Sobere brunch t e Leest  

Naar jaarlijkse gewoonte was Putumayo aanwezig op 17 maart op de Sobere Brunch 

te Leest (nabij Mechelen), die georganiseerd wordt door Leestse jongeren, in 

samenwerking met de Leestse verenigingen. Er werd informatie verstrekt over de 

projectactiviteiten en Putumayo-producten aangeboden. Putumayo vzw mocht een 

deel van de opbrengst van de sobere brunch ontvangen.   

MM-Fest  t e Berlaar 

Op 14 september was Putumayo vzw aanwezig met een infostand op het MM (Multi 

Music) Fest te Berlaar, een muziekfestival bedoeld om jongeren te laten kennismaken 

met een diversiteit aan muziekstijlen. 

 

 

3.3.2. Communicatie 

Via de nieuwsbrief blijven 

geïnteresseerden op de hoogte van 

de projecten en activ iteiten van 

Putumayo vzw in België en Peru. 

En op de Facebook-pagina 

publiceert Putumayo vzw haar 

activ iteiten en andere relevante 

informatie over de inheemse 

Amazonevolkeren, net zoals foto’s 

van de activ iteiten in België en in 

Peru, zoals bijvoorbeeld de reizen 

naar de Putumayo-riv ier waar de 

ploeg workshops geeft aan de inheemse leiders. Ondertussen heeft de Facebook-

pagina meer dan 230 fans.  

Meer achtergrondinformatie is ten slotte beschikbaar op de website van Putumayo 

vzw, in drie talen (Nederlands, Spaans en Engels). 
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Putumayo vzw was ook aanwezig in de pers tijdens 

2013. Sarah Kerremans, onze zuidcoordinatrice, was te 

zien in de Kruitfabriek op 13 februari 2013. Ook maakte 

Sumo TeeVee een reportage over de filmvoorstelling 

“Law of The Jungle” in Gent op 6 maart, met een 

interv iew met inheems leider José Fachin. Bovendien 

verscheen er een artikel op de Wereld Morgen: 

“Inheemse bevolking wantrouwig over Peru”, op 15 

februari, met een interv iew met Sarah Kerremans en 

José Fachin.  

 

3.3.3. Presentaties, filmvoorstellingen en debatten 

In maart 2013 waren zuidcoordinatrice, Sarah 

Kerremans en haar echtgenoot, José Fachín, steunpilaar van de inheemse organisatie 

FEDIQUEP, in België. De documentaire 'The Law of the Jungle' gaat over zijn deelname 

aan (vreedzame) protestacties in 2008, waarvoor hij gearresteerd werd door de 

politie, gefolterd en aangeklaagd voor terrorisme en andere misdaden. Hij heeft 8 

maanden in de gevangenis van Iquitos doorgebracht, ver van zijn gemeenschap en 

zijn kinderen. In 2009 werd er een gunstig vonnis geveld, waarbij de rechter aanstipte 

dat 'de criminalisering van inheemse leiders' niet gebruikt kan worden voor het 

oplossen van sociale conflicten. 

De documentaire werd vertoond op volgende momenten, telkens met een inleiding 

door José en mogelijkheid tot vragen stellen en debat achteraf: 

 In Mechelen, in samenwerking met 11.11.11 Mechelen en BOS+, op 5 februari 

2013 

 In Brussel, in het kader van “Ciné de la Tierra”, op 22 februari 2013 

 Op het vrijwilligersforum van 11.11.11, in Brussel, op 23 februari 2013 

 Op Doculatino in Gent, in samenwerking met CATAPA, op 6 maart 2013 

Ten slotte gaven vrijwilligers van Putumayo vzw volgende presentaties: 

 Getuigenis BTC infocyclus op 21 september 2013 

 Gastcollege “Inheemse volkeren en mensenrechten” in het vak 

Mensenrechten, van Prof. Yves Haeck, Universiteit Gent, op 22 november 2013 

 

 

 



  
 
   

  
 
  

9 
 

Jaarverslag 2013 

4. Samenwerkingsverbanden 
 

Samenwerking met By2.be 

Putumayo vzw heeft een structurele samenwerking met By2.be – Software voor 

Mensen. Dit bedrijf maakt en host de website van Putumayo en lost ICT‐problemen 

op. 

 

Overleg met andere actoren 

Putumayo vzw wil haar netwerk versterken, om expertise uit te wisselen en verdere 

samenwerkingsverbanden uit te bouwen. In deze context werd overleg gepleegd 

met onder meer Asociación El Andino, CATAPA  en BOS+. 

Putumayo vzw is actief lid van het Gents Overlegplatform Noord-Zuid (GONZ) en de 

Stedelijke Adviesraad Ontwikkelingssamenwerking (STAR), evenals van het 11.11.11 

vrijwilligersforum. 

Daarnaast is Putumayo vzw lid van het Plataforma Europea-Peru (PEP). 

 

5. Financieel overzicht 

Voor boekjaar 2013: 

Uitgaven Bedrag Inkomsten Bedrag 

Goederen en diensten 0 € Lidgeld 0 € 

Bezoldigingen 0 € Schenkingen en legaten 2.396 € 

Diensten en diverse 

goederen 

24.794 € Subsidies 8.301 € 

Andere uitgaven 177 € Andere inkomsten 922 € 

Totaal 24.971 € Totaal 11.618 € 
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