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Floida Tangoa Noteno 

 

Wat is uw grootste droom?  

“Coördinatrice worden van de plaatselijke leerkrachten en de situatie waarin 

ze zich bevinden verbeteren, en zorgen dat ze niet uit eigenbelang 

lesgeven, maar in het belang van de kinderen en de gemeenschap.” 

Voor wie heb je bewondering?  

“Juan Amos, de grondlegger van de pedagogie. Ik bewonder iedereen die 

initiatieven neemt.” 

Wat moet Iquitos weten over de inheemse bevolking?  

“Alleen de werkelijkheid: dat we geen toegang hebben tot het hoger 

onderwijs door gebrek aan economische middelen.” 

Wat mis je het meest van jouw gemeenschap?  

“De rust, de vrijheid, zuivere lucht kunnen inademen, mij wassen in de rivier, 

naar het veld gaan.” 

La cosa más rara de la ciudad es…. “¡Que es cochino! (muy sucio) No parece 

que hay un líder que puede mejorar la ciudad y su basura en la calle.”  

 

Vragen aan Floida… 

Goed leven in 

de 

gemeenschap 

is… “een huis hebben, 

voedsel halen uit de 

jacht en de visvangst, 

zuivere lucht en een 

comfortabele 

leefomgeving 

hebben, zijn eigen 

vruchten kunnen 

verkopen.” 

 

 

Geboortedatum: 

15 oktober 1991 
 

Etnische afkomst: Kichwa 

 
Talenkennis: 

Kichwa, Spaans 

 
Geboorteplaats: 

Nueva Esperanza, Manuel Clavero 

disctrict, Alto Putumayo 
 

“Ik laat mij omringen 

door mensen die 

ervaring hebben” 

Interessegebieden: 

"Onderwijs in het 

Amazonegebied" 

 Uw sterke punten: 

“Ik heb niet voldoende 

capaciteiten om tegen 

anderen op te komen. 

Het ontbreekt mij aan 

kennis en ervaring.” 

Uw zwakke punten: 

ad 

“De stem  van de 

studenten laten 

weerklinken, het 

theoretisch kader van het 

gemeenschapsreservaat 

leren kennen, wiskunde.” 

Capaciteiten die ik 

graag zou  

ontwikkelen: 

Studentenfiches 
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Floida de hoogste cijfers voor het toelatingsexamen aan de universiteit, en kwam ze naar Iquitos om te 

studeren voor leraar lager onderwijs aan de Nationale Universiteit van de Peruaanse Amazone (UNAP). 

Hierdoor is zij de eerste vrouw van de Alto Putumayo die een universitaire opleiding volgt. 

Floida houdt van haar studierichting, maar in feite had ze het liefst sociologie gestudeerd.  

Eens ze afgestudeerd is, wil ze de Federatie FIKAPIR steunen, haar beroep uitoefenen en het 

onderwijsniveau in de Alto Putumayo verbeteren. Later zou ze graag coördinatrice van de plaatselijke 

leerkrachten worden, en in die hoedanigheid wil ze het probleem van corruptie aanpakken.  

Men zou niet hoeven te betalen voor een titel, maar hem verdienen. Dit jaar (2014) is Floida gegevens 

aan het onderzoeken in het kader van een project dat gericht is aan de leerkrachten en de ouders van 

de Alto Putumayo gemeenschappen, om hen bewust te maken van de realiteit van de streek, en 

vormingsmomenten aan te bieden om het onderwijsniveau te verbeteren. 

 

Wat hoop je voor... 

De Amazone: “Ik hoop dat ze niet 

vernield of vervuild zou worden.” 

Uw gemeenschap: “Wanneer ik 

naar de gemeenschap terugkeer, 

hoop ik dat ze verandert, en dat 

de mensen zich bewust worden 

van de realiteit waarin ze leven.” 

Jezelf “Mijn studies afmaken, mijn 

diploma behalen en blijven verder 

studeren.” 

Jouw kinderen: “Dat ze 

gemakkelijker toegang zouden 

hebben tot het hoger onderwijs.” 

Het programma Sui Sui: “Dat we 

ervaringen zouden delen en 

elementaire steun krijgen om te 

kunnen studeren.”  

 

 
Over Floida 
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Alvaro Greffa Ajon 

+ 

Alvaro is de negende van een Kichwa landbouwersgezin met negen 

broers die in Soplín Vargas wonen. Alvaro werkte in een aantal 

winkels, als landbouwer en op boerderijen, voor hij een pre-

universitaire opleiding volgde in el Estrecho, en naar Iquitos kwam. 

Alvaro schreef zich in aan het Hoger Instituut voor Openbaar 

Onderwijs (of el Pedagógico van Loreto) als student leerkracht 

middelbaar onderwijs. Hij houdt van zijn studierichting, en in de 

eerste plaats wil hij naar zijn 

gemeenschap terugkeren om er te 

werken ten dienste van alle  

inwoners en hun kinderen. Hij wil 

ook werken voor zijn federatie 

FIKAPIR uit dank voor de steun die 

hij van hen genoot. 

 

Geboortedatum:  

2 mei 1987 
 

Etnische afkomst:  

Kichwa 
 

Talenkennis:  

Spaans, Kichwa 

(basiskennis) 
 

Geboorteplaats:  

Soplín Vargas, Alto 

Putumayo 
 

Studierichting en 

onderwijsinstelling:  

Leerkracht 

middelbaar onderwijs 

 
Aanvang studies:  

2012 
 

Over Alvaro… 
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Welke hoop 

koester je voor 

het 

Amazonegebied? 

 ”Dat haar 

grondstoffen niet 

verloren zouden 

gaan, want daar 

hangen we 

allemaal van af.” 

 

 
 

Favoriete vrijetijdsbesteding:  

“Muziek beluisteren, zwemmen aan het 

strand”  
Uw sterke punten:  

“Tekenen.”  
Uw zwakke punten:  

“Ik maak niet gemakkelijk vrienden.”  
Capaciteiten die je verder wilt 

ontwikkelen:  

“De thema’s van mijn opleiding.” 

 

De Amazone moet worden beschermd omdat: ”onze 

kinderen niet zullen weten wat een vis of een boom is, als we 

er geen zorg voor dragen.” 

Wat hoop je voor jouw gemeenschap? ”Dat de kwaliteit 

van het onderwijs geleidelijk aan verbetert.” 

Wat hoop je voor jezelf? ”Mijn studie afwerken en werk 

vinden.” 

Wat hoop je voor jouw kinderen? ”Dat ze goed zouden zijn 

en geen dronkaards worden.” 

Wat hoop je voor het programma Sui Sui? “Dat ze altijd 

steun zouden blijven bieden.” 

¿Cual es tu sueño más grande? “Tener una familia mía.” 

.”bien organizada. 

¿Qué persona admiras? Admira a Céline porque se nota 

que es bien y sabe manejar las cosas claras. 

 

Vragen aan Alvaro… 
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”Goed leven in de 

gemeenschap betekent 

niet gecontroleerd 

worden door 

overheidsinstellingen, 

vrij kunnen beslissen 

over wat er in zijn 

omgeving aanwezig is, 

genieten van een goede 

gezondheid en goed 

onderwijs.” 

- Elisvan Greffo Jumbo 

 



 

 

 
 

Elisvan is de tweede zoon van vijf. Voor hij in 2011 

de  studie antropologie aanvatte aan de UNAP, 

werkte hij op het veld en voor de   Nationale Dienst 

van Beschermde Natuurgebieden (SERNANP) als 

raadgever. Hij koos voor de richting antropologie 

omdat het een vak is dat de hele gemeenschap 

aanbelangt. Op professioneel vlak zou hij graag 

werken ten dienste van de gemeenschap en 

raadgevende projecten uitvoeren. Hij zou zich 

graag specialiseren in forensische antropologie 

omdat je op die manier een beter inkomen hebt, en 

zijn capaciteit om informatie te vergaren verder 

ontwikkelen om een goede baan te vinden. Zijn 

grootste droom is een autoriteit worden. In zijn 

vrije tijd speelt hij graag voetbal, en sinds 2014 

maakt hij als schatbewaarder deel uit van de raad 

van bestuur van OEPIAP (Studentenorganisatie 

voor Inheemse Volkeren van de Peruaanse 

Amazone). 

 
 

Geboortedatum:  

4 november 1984 

 
Etnische afkomst:  

Kichwa 

 
Talenkennis:  

Spaans, Kichwa 

(basiskennis) 

 
Geboorteplaats: 

Argelia, Teniente 

Manuel Clavero 

district, Alto 

Putumayo 

 
Studierichting en 

onderwijsinstelling: 

Antropologie aan de 

Nationale Universiteit 

van de Peruaanse 

Amazone 
 

 

Preguntamos a Elisvan.. 
 

 

Jouw sterke punten… “Een groep mensen kunnen 

begeleiden.” 

Jouw zwakke punten... “Gebrek aan verantwoordelijkheidszin. 

Soms vervul ik mijn plichten niet.“ 

De Amazone zou moeten worden beschermd omdat... “het de 

plaats is waar de kennis van onze voorouders en het leven van 

de oorspronkelijke volkeren zich bevinden.” 

Wat hoop je voor de Amazone? “Dat de volkeren zouden 

opstaan met hun eigen politieke agenda, voor een duurzame 

ontwikkeling.” 

Wat hoop je voor jouw gemeenschap? “Dat ze de problemen 

die er in de Loretaanse maatschappij bestaan zouden leren 

kennen en voor hun rechten zouden opkomen.” 

Wat hoop je voor jezelf? “Een goed antropoloog worden die de 

rechten van zijn volk verdedigt.” 

Wat hoop je voor jouw kinderen? “Dat ze de beste kansen 

zouden krijgen om te studeren.”  

Wat hoop je voor het programma Sui Sui: “Dat het thema van 

propositieve jongeren bewaarheid zou worden.” 

 

Elisvan Greffo Jumbo 

Preguntamos a 

Elisvan 

 

 

 

Over Elisvan… 

Vragen aan Elisvan.. 


