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BELANGRIJKE PUNTEN 
 
Sensibilisering en versterking van de Kichwa-organisatie FIKAPIR met als doel een 
participatief beheer van de beschermde natuurgebieden in de Alto Putumayo-zone te 
verzekeren 
In 2012 werd de definitieve indeling van 3 beschermde natuurgebieden (Áreas Naturales 
Protegidas (ANP)) in de Alto Putumayo-zone van de Loreto-regio in Peru goedgekeurd: het 
nationaal park Güepi-Sekime en de gemeenschapsreservaten Airo Pai en Huimeki.  
FIKAPIR, de Kichwa-beweging van Alto Putumayo, meldde een veiligheidsprobleem en een 
gebrek aan informatie over de implementatieprocessen van de beleidsinstrumenten van deze 
gebieden, waardoor het risico bestaat dat er geen rekening gehouden wordt met de visie en 
deelname van de inheemse bevolking aan het beheer van de gebieden. De beweging neemt 
niet genoeg deel aan deze processen en heeft zowel versterking als informatie nodig om 
proactiever te worden, nieuwe voorstellen te formuleren en interventieacties te ontwikkelen. 
In functie van deze bezorgdheid van FIKAPIR werd er op initiatief van drie van hun jongeren 
die sinds 2011 in Iquitos studeren en dankzij de steun van Putumayo vzw in augustus 2014 in 
Iquitos een workshop met 4 Kichwa-leiders georganiseerd met als doel de versterking en 
sensibilisering rond de beschermde natuurparken. Hierna volgden deze jongeren verdere 
opleidingen om een gelijkaardige workshop in het Alto Putumayo-gebied te organiseren in 
februari 2015. 
 
Drie Kichwa-studenten vervolledigden met succes het derde jaar van hun hogere studies 
De inheemse studenten van de Peruaanse Amazone krijgen heel moeilijk toegang tot hoger 
onderwijs omwille van verschillende redenen: een zwakke voorbereiding in het 
lagere/secundaire onderwijs van de landelijke scholen, een zwakke politieke visie en wil van 
de bevoegde autoriteiten, hoge kosten en andere verplaatsings- en verblijfsmoeilijkheden in 
de stad, enz. De inheemse organisaties moeten echter nieuwe leiders aanstellen die de nodige 
bevoegdheden en kennis hebben om hun rechten beter te verdedigen en om verbeteringen en 
eigen ontwikkelingsvoorstellen aan te brengen. Daarom is de toegang tot hoger onderwijs 
enerzijds en aangepaste levens- en studieomstandigheden in de stad anderzijds belangrijk 
voor inheemse jongeren. Drie Kichwa-jongeren van FIKAPIR begonnen in 2011 aan hun 
hogere studies en vervolledigden in 2014 met succes hun derde jaar aan de universiteit.  
 
Implementatie van het Sui Sui-Programma - Samen werken aan interculturaliteit 
Sinds 2009 organiseerde Putumayo vzw activiteiten om de toegang van Secoya- en Kichwa-
jongeren van Alto Putumayo te bevorderen. Nu wil de vzw haar educatieve activiteiten verder 
versterken met het Sui Sui-onderwijsprogramma 'Samen werken aan interculturaliteit' in 
samenwerking met de interetnische organisatie voor de ontwikkeling van het Peruaanse Woud 
AIDESEP en hun programma om tweetalige onderwijzers op te leiden FORMABIAP. Het 
Programma heeft als doel de integratie van de inheemse volkeren en de interculturaliteit in de 
Loreto-regio van Peru te bevorderen door hun organisaties te versterken en zich specifiek te 
richten op inheemse studenten van de stad Iquitos in de Loreto-regio.    
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1. ORGANISATIE 
 
Putumayo vzw is een Belgische vereniging zonder winstoogmerk gezeteld in Gentbrugge, 
België en met een kantoor in Iquitos, Peru, samengesteld uit Belgische vrijwilligers. Ze zet 
zich sinds 2004 in voor de inheemse bevolking van de Loreto-regio, Peru, en focust vooral op 
de Kichwa en Secoya van Alto Putumayo. 
 

1.1. Visie en missie 
Volgens de visie van Putumayo vzw hebben inheemse volkeren zelfbeschikkingsrecht. In het 
kader van dit recht beslissen zij zelf in alle vrijheid wat hun prioriteiten zijn met betrekking 
tot hun economische, sociale en culturele ontwikkeling en met betrekking tot het beheer van 
hun natuurlijke grondstoffen. 
De missie van Putumayo vzw is het versterken van de capaciteit en de organisatie van de 
inheemse volkeren van de Peruaanse Amazone 

• opdat ze onafhankelijk kunnen beslissen in welke richting ze hun ontwikkeling willen 
stimuleren en 

• opdat ze de natuurlijke rijkdommen van hun gebieden onafhankelijk en duurzaam 
kunnen beheren, en zo de bescherming van de biodiversiteit van de Amazone kunnen 
garanderen. 

Om dit doel te bereiken, steunt Putumayo voorstellen en initiatieven van lokale inheemse 
organisaties en geeft ze prioriteit aan hun meningen. 
 

1.2. Organigram (in Peru en België) 
Putumayo vzw bestaat uit een Raad van Bestuur en een Algemene Vergadering.  
De Raad van Bestuur bestaat uit volgende leden:  

• Anke Leflere, voorzitter 
• Ellen Desmet 
• Diego Michiels 

De Algemene Vergadering bestaat uit bovenstaande en volgende leden:  
• Heleen Huysentruyt 
• Jeroen Pittoors 
• Marian Blondeel  
• Delphine Scheerens 
• Ilse Cadron 
• Felien De Smedt 
• Sarah Kerremans  
• Amelia Alva  
• Wendy Verheyden 
• Ludiwien Cooremans 
• Geert Huylebroeck  
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Het team van Putumayo vzw België bestaat enkel uit vrijwilligers. De economische middelen 
zijn bestemd voor de implementatie en opvolging van de activiteiten in Peru. 
Het opvolgingsteam van de activiteiten in Peru is samengesteld als volgt:  

- Coördinator Zuiden 
- Algemene coördinator van het Sui Sui-Programma 
- Jongerencoördinator 
- 1 Belgische vrijwilliger 
- Peruaanse vrijwilligers 

 

2. ACTIVITEITEN 2014 IN BELGIË 
 
Putumayo vzw bereikte haar resultaten dankzij de vrijwillige inspanningen van een groep 
professionele jongeren en studenten. Hun belangrijkste activiteiten zijn:  
 

2.1. Projecten in Peru steunen en versterken 
Putumayo vzw werkt in Peru met het Sui Sui-Programma, dat sinds 2014 haar belangrijkste 
project in het Zuiden is.  
 
 Monitoring en evaluatie 
Het Belgische Putumayo-team werkt nauw samen met het Peruaanse team van het Sui Sui-
Programma. Het Sui Sui-team is verantwoordelijk voor de uitvoering van de activiteiten in 
Peru. Putumayo vzw verzekert een regelmatige monitoring en evaluatie alsook de nodige 
aanpassingen van de projecten van de inheemse organisaties. 
 
 Coordinatie Zuiden 
Sinds april 2010 is er een permanente vertegenwoordiger van Putumayo aangesteld als 
coördinator Zuiden in Iquitos. Sarah Kerremans is advocate gespecialiseerd in internationaal 
recht en werkt al sinds 2009 als vrijwilliger voor Putumayo vzw in Peru. In het jaar 2014 
spitst de rol van coördinator Zuiden zich toe op het formaliseren en begeleiden van de opstart 
van het Sui Sui-Programma en zijn lancering (institutionele relaties, financiële en 
administratieve formalisering met de partners, het aannemen van een programmacoördinator, 
enz.). Ze steunt het nieuwe programmateam en zorgt mee voor de fondseninzameling, het 
creëren en uitvoeren van activiteiten en de financiële en technische opvolging. 
 
 Vrijwilligers in het Zuiden 
Putumayo vzw werkt ook met studenten en professionals die vrijwillig komen meehelpen 
voor opeenvolgende periodes van 6 maanden. De rol van vrijwilliger is polyvalent en past 
zich aan aan de noden van de activiteiten: steun aan de monitoring van de inheemse 
studenten, organisatie van workshops, Engelse les, steun aan onderzoekswerk, 
fondseninzameling, enz. 
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Van februari tot juni versterkt Ludiwien Cooreman  het team van het Sui Sui-Programma in 
Peru. De organisatie heeft geen vrijwilliger kunnen aannemen voor de tweede helft van het 
jaar.  

2.2. Fondseninzameling 
Nog een activiteit van Putumayo vzw is het inzamelen van fondsen voor haar eigen werking 
en voor dat van de projecten in Peru. Deze activiteit wordt samen met het Sui Sui-team 
beheerd.  
En 2014 ontving de organisatie steun van:  

• de provincie Oost-Vlaanderen  
• de stad Gent 
• de organisatie Nouvelle Planète  
• Kontinenten 

 
De organisatie heeft ook fondsen ingezameld door aan volgende activiteiten deel te nemen:  

• Sobere brunch Leest 
• Feria Mundial 
• Kerstmarkt ‘Houdt je warm’ in Mechelen 

 
 Steun van de Belgische bevolking 
Gedurende het hele jaar verkoopt Putumayo vzw t-shirts, cd's van Putumayo world music, 
artesanale producten (juwelen, hangmatten, ...) van Putumayo en andere producten (kalenders, 
enz.). Donaties krijgen een fiscaal attest vanaf 40 euro via vzw Kontinenten.  
 

2.3. Sensibilisering 

2.3.1. Deelname aan evenementen en sensibiliseringsactiviteiten 

Vzw Putumayo heeft aan verschillende sensibiliseringsevenementen deelgenomen, waaronder 
een debat over vrije handel met verkiezingskandidaten in België in mei.   
 
Daarenboven kreeg José Fachin, de inheemse leider van FEDIQUEP, de 'Erestrop noord-zuid' 
van de stad Gent als een van de rebellen van het Zuiden. Tijdens Belmundo heeft de stad Gent 
verschillende activiteiten over het thema 'Rebel zoekt rebel' georganiseerd.  
 

2.3.2. Communicatie 

Wetenschappelijke publicaties: 
• DESMET, E. (2014). Conservación y Pueblos Indígenas: un análisis socio-jurídico, 

Cuadernos Deusto de Derechos Humanos, vol. 75, 164 p. 
http://www.deusto-publicaciones.es/index.php/main/libro/1011 
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• DESMET, E. (2014). “Les ressources naturelles en Amazonie péruvienne: entre la 
conservation et l’exploitation”, in BREDA C., CHAPLIER M., HERMESSE J., 
PICCOLI E., Terres (dés)humanisées: ressources et climat, Louvain-la-Neuve, 
Academia, Investigations d’Anthropologie Prospective, 175-192.  

   
Vzw Putumayo communiceert ook via haar website, facebook en haar driemaandelijkse 
nieuwsbrief. 
 

2.3.3. Presentaties, filmprojecties en debatten 

Vzw Putumayo heeft verschillende filmprojecties van de 
film 'Law of the Jungle' met een getuigenis van José Fachin 
(hoofdrolspeler van de film) georganiseerd.  

- Vredeshuis Gent 
- Wereldwinkeldepot Brussel 
- Internationale cursus Rights for Development 

(HR4DEV) met inleiding van Patricia Urteaga (Pontíficia Universidad Católica del 
Perú) 
 

Tijdens het evenement 'Zuiden in je huiskamer' in Mechelen heeft vzw Putumayo de film 
Pastaza geprojecteerd en een debat georganiseerd. 
 
Vzw Putumayo neemt ook met CATAPA deel aan het project 'Generación Transición'. De 
ontginning van de natuurlijke grondstoffen (metalen, mineralen, petroleum en gas) houdt 
verband met bijna alle noord-zuid-problemen zoals de vervuiling van het milieu, de 
verandering van het klimaat, waterschaarste, ontbossing, sociale conflicten, corruptie, 
werkomstandigheden, internationaal recht, deregulering, schulden en democratisering. De 
wereldwijde uitdaging om de schaarste van de niet-hernieuwbare natuurlijke grondstoffen aan 
te pakken is heel groot, maar om dit te realiseren is een duurzaamheidsbeleid van deze 
grondstoffen noodzakelijk. Met het nieuwe project 'Generación Transición' willen CATAPA, 
Putumayo, Act4Change, Mediaraven en LNE Ecocampus deze uitdaging aangaan met de 
steun van de Vlaamse regering. 
 
'Generación Transición' vertrekt van het idee dat een generatie van volwassen jongeren die tot 
het jaar 2050 op de arbeidsmarkt actief zijn de uitgelezen actoren zijn die de overgang naar 
een andere economie kunnen realiseren. Het doel van 'Generación Transición is jongeren tot 
hoger opgeleide ondernemers op te leiden zodat ze initiatieven kunnen nemen waardoor de 
maatschappij duurzaam kan omgaan met haar natuurlijke grondstoffen. De jongeren worden 
via verschillende didactische middelen aangespoord om aan opleidingen deel te nemen die de 
nadruk leggen op het komen tot een oplossing; enerzijds op het bevorderen van het 
ondernemerschap en leiderskwaliteiten en anderzijds op de positieve geschiedenis van de 
goede praktijken. We ontwikkelen en evalueren 4 pilootprojecten: 1) informatieve extra-
curriculaire seminaries of activiteiten 2) projecten in verband met ondernemerschap 3) 
multidisciplinaire thesis- en doctoraatprojecten 4) praktijkstages (in het Zuiden). Uiteindelijk 
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willen we dat studenten van verschillende richtingen later als burger vanuit het 
ondernemersleven, de openbare sector, de burgermaatschappij of de politiek een impact 
kunnen hebben. De resultaten van deze projecten worden vermeld tijdens het seminarie in de 
jaren 2016 en 2017. Voor de maand september 2015 publiceren we een eerste syllabus die de 
professoren van het hoger onderwijs in Vlaanderen kunnen gebruiken.  
 
'Generación Transición' is begonnen op 1 septemer 2014 en gaat de uitdaging aan om bij te 
dragen aan een duurzaam grondstoffenbeleid, waarbij geen plaats is voor vervuiling, 
conflicten, enz. tot 31 augustus 2017.  
 
In bovenvermelde context heeft vzw Putumayo een presentatie gegeven in de master-klassen 
die door jongeren over het thema natuurlijke grondstoffen georganiseerd werden.  
 
Tenslotte heeft Ellen Desmet van vzw Putumayo aan de universiteit van Gent een presentatie 
'Mensenrechten' gegeven in het kader van de cursus 'Mensenrechten' over 'Land and Natural 
Resources: Property, Power and Law in a Globalizing World'. 'The case of Peru' op de 
internationale studie- en onderzoeksdag van Gent Centre for Global Studies.  

 

3. ACTIVITEITEN 2014 IN PERU 

3.1. Sui Sui-Programma - Samen werken aan interculturaliteit 
Het Sui Sui-Programma 'Samen werken aan interculturaliteit' werd dit jaar door vzw 
Putumayo opgezet. Het Programma heeft als doel een betere integratie van de inheemse 
volkeren en meer interculturaliteit te realiseren in de regio Loreto, Peru, via de versterking 
van haar organisaties.  Haar activiteiten richten zich specifiek op inheemse studenten van de 
stad Iquitos, Loreto, via de studentenorganisatie OEPIAP en op de studenten van de 
Federación Indígena Kichwa Inti Runa (FIKAPIR) van het stroomgebied van Alto Putumayo.  
Het Programma is het vervolg van een eerder opleidingsproject in het kader waarvan, op 
vraag van de Federación Kichwa del Alto Putumayo (FIKAPIR), er sinds 2011 voor het eerst 
steun werd gegeven aan Kichwa-jongeren van Alto Putumayo opdat deze toegang zouden 
hebben tot hogere opleidingen, waarbij ze volledig begeleid werden.  
Van 2011 tot 2013 werkte vzw Putumayo samen met de Asociación Putumayo Perú (APP). 
De samenwerking werd stopgezet in december 2013. Vzw Putumayo werkt sinds april 2014 
samen met el Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonia Peruana 
(FORMABIAP), een programma van de nationale organisatie van inheemse volkeren 
(AIDESEP).  
 
De Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana 
(AIDESEP) is een civiele organisatie die de onmiddellijke en 
historische belangen van de inheemse volkeren van de Peruaanse 
amazone vertegenwoordigt. De organisatie vertegenwoordigt 1500 
inheemse amazonegemeenschappen, 68 bewegingen en 9 regionale 
organisaties van de Peruaanse Amazone. Haar strategische doelen, 
vastgelegd in haar 'Plan de Vida Plena', zijn de erkenning en de benoeming van de 
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voorouderlijke gebieden van de inheemse volkeren, de vrije bepaling van de volkeren, de 
inheemse rechtspraak en het interculturele en tweetalige recht op onderwijs en gezondheid, 
erkend door de Peruaanse staat.    
 

Het 'Programa de Formación de Maestros 
Bilingües de la Amazonía Peruana' 
(FORMABIAP) is het onderwijsprogramma 
van AIDESEP, opgericht als 'interculturele en 

tweetalige specialiteit' in het organigram van de 'Instituto Superior de Educación Público 
'Loreto'' (ISELP) en uitgevoerd in samenwerking met de Asociación Interétnica de Desarrollo 
de la Selva Peruana (AIDESEP). Het is een programma dat als doel heeft aan de culturele en 
lingüistische noden van inheemse kinderen en jongeren van de Peruaanse Amazone te 
voldoen. Het programma wil ook nieuwe generaties opleiden opdat deze volgens de principes 
van de autonomie en de zelfbeschikking hun individuele en collectieve rechten, hun recht op 
verdediging en een duurzaam beleid zullen uitoefenen,  
 
De uitvoering van de activiteiten van het Sui Sui-Programma wordt verwezenlijkt door een 
lokaal pluricultureel en multidisciplinair team dat bestaat uit vrijwilligers en professionals van 
Belgische, Peruaanse en andere nationaliteiten. De goede administratie van de fondsen wordt 
uitgevoerd door de bevoegde administratie en de verzamelde ervaring van FORMABIAP. 
 
Het programma wil 4 belangrijke resultaten behalen, gepland tegen 2018: 

1. Academisch onderwijs met aangepaste basisdiensten voor inheemse jongeren in de stad 
Iquitos.  

2. Inheemse studenten die initiatief nemen, participatief en verantwoordelijk zijn en in een 
geconsolideerde inheemse studentenorganisatie georganiseerd zijn. 

3. Hoger onderwijs met verhoogde toegangsmogelijkheden en interculturaliteit. 
4. Een bevolking van Loreto die beter geïnformeerd is over inheemse thema's. 

 

3.2. Activiteiten  
Een nieuwe werkomgeving en een vernieuwd team 
In het kader van de samenwerking met FORMABIAP-AIDESEP werd er  in de gebouwen 
van FORMABIAP een nieuw kantoor geïnstalleerd voor het Sui Sui-Programma met als doel 
de inheemse studenten en het team in optimale omstandigheden te ontvangen. Het nieuwe 
kantoor werd ingewijd einde oktober 2014. De activiteiten van het Programma begonnen in 
februari 2014 en werden opgevolgd door de coördinatrice Zuiden van de vzw Putumayo en 
twee vrijwilligers. In mei 2014 werd voor het Programma een coördinatrice voltijds 

aangesteld om een dagelijkse opvolging te garanderen.  In 
augustus 2014 werd een nieuwe jongerencoördinator 

halftijds aangesteld om de studenten op te volgen.  
 
  



 

 9 

Drie Kichwa-studenten met succesvolle resultaten 
Drie studenten van de Kichwa-beweging van Alto Putumayo Inti Runa (FIKAPIR) Floida 
(student lager onderwijs), Álvaro (student hoger onderwijs) en Elisvan (student antropologie) 
beëindigden met succes het derde jaar van hun hogere studies dankzij hun ijverige werk en de 
begeleiding van het programmateam.  
Drie andere Kichwa-jongeren mochten in augustus 2014 aan de hogere studie tweetalig 
intercultureel onderwijs beginnen met het FORMABIAP-programma en hebben recht op een 
beurs van het beurssysteem van de Peruaanse staat 'Beca 18'. Het Programma 
vergemakkelijkte tijdens het vroegere beurssysteem de deelname en de beursaanvraag van de 
jongeren. Deze steun wordt door Beca 18 niet meer erkend, wat de toegang tot de beurzen van 
de staat voor studenten bemoeilijkt. Op lange termijn wil het Programma meer inheemse 
jongeren helpen om een beroep uit te oefenen via het Peruaanse hoger onderwijssysteem. 

 

     Alvaro          Floida    Elisvan 
 
 
De inheemse studenten van Iquitos streden voor de verbetering van hun 
levensomstandigheden 
Een honderdtal inheemse studenten van de stad Iquitos (vooral mannelijke) hebben zich via 
OEPIAP (Organización de Estudiantes de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Peruana) 
verenigd.  De meerderheid studeert aan de Universidad Nacional de Amazonia Peruana 
(UNAP). De organisatie, opgericht in 2003, wil de studieuitgaven van de inheemse studenten 
van de Peruaanse Amazone betalen door verschillende fondsen te beheren, activiteiten van 
educatieve aard voor de studenten te organiseren en onderzoeksprojecten te ontwikkelen. 
De OEPIAP strijdt voor de verbetering van de levensomstandigheden van haar leden 
(voeding, logement, de aanbouw van een studentenhuis). Ondanks de regelmatige successen 
sinds haar oprichting (regelmatige steun in de vorm van voeding, repareren van 
accommodatie, studieplaatsen aan de UNAP, aanpassingen aan de sociale universitaire 
eetruimte) in 2014, blijft de situatie voor de studenten precair. De organisatie is er niet in 
geslaagd duurzame oplossingen te bieden en hangt af van tijdelijke overeenkomsten die 
bovendien dikwijls niet door de partijen worden nageleefd (o.a. door de regionale regering en 
de UNAP zelf).  
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Tijdens het jaar 2014 hebben de 
studenten meermaals hun ongenoegen 
geuit op straat en via lokale 
communicatiemiddelen (radio, 
televisie), met steun van het Sui Sui-
Programma en van de organisaties van 
de inheemse amazonebeweging 
(AIDESEP, ORPIO). Na verschillende 
verhuizingen naar verblijven van korte 
termijn en meerdere stakingen van de 
universitaire kantine worden er in 2015 
twee soorten oplossingen gepland om de 
situatie te verbeteren. Op de eerste 
plaats en op korte termijn moet de driepartijenovereenkomst (tussen de lokale universiteit 
UNAP, de inheemse organisatie AIDESEP en de regionale regering) vernieuwd worden om 
het logement, de voeding en de begeleiding van de inheemse studenten van OEPIAP te 
verzekeren. Op de tweede plaats en op lange termijn moet de aanbouw van een onafhankelijk 
en intercultureel studentenhuis mogelijk worden gemaakt, dat aangepast is aan de situatie van 
deze studenten. Dit was een belofte die GOREL twee jaar geleden al maakte en nog niet 
volbracht heeft. 

 
Het Sui Sui-Programma heeft de 
levensomstandigheden van de studenten 
geanalyseerd aan de hand van 60 enquêtes 
en documentatie over het thema. Deze 
analyse is een middel dat de inheemse 
studenten in handen hebben om hun 
verbeteringseisen tegenover de regering 
en andere instellingen kracht bij te zetten. 
'Het Programma' was aanwezig tijdens 
verschillende coördinatiebijeenkomsten 
met de studenten over hun 
levensomstandigheden en organiseerde in 

september 2014 een workshop om de driepartijenovereenkomst te analyseren en te 
herformuleren. 
OEPIAP lijdt al vele jaren onder een zwakke werking veroorzaakt door financiële 
beheerproblemen, slechte organisatie en het niet respecteren van afspraken door haar leden en 
leidinggevenden. Er werd een verbetering vastgesteld tijdens het jaar 2014 dankzij de 
verkiezing van nieuwe leidinggevenden en de organisatie van een congres waar duidelijke 
doelstellingen voor dit jaar vastgelegd werden. Het Sui Sui-Programma heeft deze 
organisatieversterking gesteund door haar leiders te begeleiden en zo vergaderingen, 
ontmoetingen en bijeenkomsten te vergemakkelijken. 
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Versterking van de capaciteiten en deelnames van de studenten 
Het Programma wil inheemse studenten helpen om hun capaciteiten, initiatieven en deelname 
aan sociale acties te ontwikkelen. Daarom werden er drie workshops georganiseerd op basis 
van hun eigen initiatieven en voorstellen:  

• Workshop van de Kichwa-studenten voor hun FIKAPIR-beweging over het thema 'Beschermde 
natuurgebieden en territoriale rechten in de zone Alto Putumayo (augustus) 

• Workshop over 'Informatie- en communicatietechnieken (TIC) die ingezet kunnen worden in het 
inheemse Amazone-onderwijs (november) 

• Workshop over 'Leiderschap ten behoeve van de ontwikkeling van inheemse volkeren' (december) 
 
             Workshop met FIKAPIR                 Workshop over leiderschap 

 
 
 
De versterking van de capaciteiten gebeurt ook door de studenten te stimuleren aan 
evenementen of workshops die door de civiele maatschappij van Iquitos georganiseerd 
worden, deel te nemen. In de periode van september tot december 2014 namen verschillende 
studenten deel aan volgende evenementen: de ontmoeting 'Tierractiva' (thema 
klimaatverandering, Lima), de workshop over de regionale verkiezingen, het 
verkiezingsdebat, de betoging voor het milieu (lokaal evenement paralel met de COP20). De 
drie Kichwa-studenten die door het Programma begeleid worden, kregen de kans om hun 
proactiviteit te ontwikkelen door deel te nemen aan een communicatie-evenement over het 
thema ontbossing, klimaatsverandering en milieu en culturele ontwikkeling voor Alto 
Putumayo. 
Het Sui Sui-Programma heeft een cinemaclub opgericht in de leefruimtes van de studenten, 
die tweewekelijks samenkomt. Deze club heeft een reeks debatten over verschillende thema"s 
(milieu, identiteit, politiek, interculturaliteit) teweeggebracht naar aanleiding van fictiefilms 
en documentaires.  
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Beca 18 en toegangsmogelijkheden tot hoger onderwijs 
De inheemse jongeren van de Amazone hebben sinds 2012 de mogelijkheid om via een 
nationaal beurssysteem met de naam Beca 18 te studeren. Dit type beurs richt zich op 
bevolkingsgroepen die als heel arm worden beschouwd. Sinds 2013 werden er 
twee speciale beurzen voor inheemse jongeren in het leven geroepen: 'Beca de 
Comunidades Nativas Amazónicas' en 'Beca de Educación Intercultural 
Bilingüe'. Deze beurzen kunnen veel kansen bieden, maar ze hebben hun 
tekortkomingen en zijn niet aangepast aan de culturele context en het leven 
van de inheemse volkeren. Daarom heeft het Sui Sui-Programma een analyse 
van deze beurstypes gemaakt om de sterktes en de zwakheden aan te stippen 
en verbeteringen voor te stellen aan de betrokken instellingen. 
 
Sensibilisering van de inheemse problemen in de Loreto-regio 
De onwetendheid met betrekking tot de inheemse situatie in de Peruaanse Amazone is groot. 
Het Sui Sui-Programma wil door middel van de deelnames en initiatieven van de inheemse 
studenten de inwoners van de regio over het thema sensibiliseren. Er werden verschillende 
soorten activiteiten gerealiseerd: betogingen op straat over het thema levensomstandigheden 
en zorg voor het milieu, steun aan de opstelling van een openbare brief tegen de afslachting 
van de Ashaninka-leiders en persartikels met interviews van studenten. Het hoogtepunt op 
vlak van communicatie werd bereikt toen drie Kichwa-studenten van de FIKAPIR-beweging 
een openbare brief verspreidden over het thema van het masterplan van het nationaal park 
Gëppi Sekime. Dit plan is een middel om een beschermd natuurgebied van de Alto 
Putumayo-zone te beheren dat niet volgens een echt participatief proces en met kennis van de 
lokale inheemse volkeren werd goedgekeurd.  
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Besluiten en vooruitzichten 
Het jaar 2014 is positief geëindigd met drie succesvolle Kichwa-studenten en de toelating van 
drie nieuwe studenten van Alto Putumayo tot het hoger onderwijs. Ze vormen samen een 
sterke pilootgroep waarop het Programma haar werk kan baseren en die kan worden 
uitgebreid met andere inheemse studenten van Iquitos Het Programma-team is erin geslaagd 
haar banden met lokale actoren te versterken, vooral met de inheemse organisaties 
FORMABIAP, FIKAPIR, AIDESEP, ORPIO en OEPIAP. Ondanks beperkte menselijke en 
financiële middelen werden verschillende activiteiten gerealiseerd die de capaciteiten van de 
inheemse studenten van de stad Iquitos versterkt hebben. Wat de organisatie betreft, is het 
raadzaam de institutionele banden van het Programma te versterken en uit te breiden zodat 
haar communicatiestrategie en de zoektocht naar fondsen versterkt worden. 
 
Werkplan voor het jaar 2015 
Resultaat 1 van het Programma: 

• Volledige begeleiding van een grotere pilootgroep van studenten (toevoeging van Quechua-studenten 
van de Pastaza-rivier) 

• Openbare publicatie van de analyse van de dagelijkse omstandigheden van inheemse studenten in de 
stad Iquitos 

• Begeleiding van de OEPIAP bij de zoektocht naar verbetering van de levens- en 
studeeromstandigheden van de inheemse studenten 

Resultaat 2: 
• Begeleiding van de organisatie OEPIAP op aanvraag in de formulering van voorstellen aan de 

UNAP  
• Logistieke en technische steun aan eigen initiatieven van de studenten (ook in hun zone, in 

lokale scholen, enz.) 
• Versterking bij volgende thema's: communicatiestrategieën en -methodes, problemen in 

verband met gender, leiderschap, milieu, projectbeheer. 
Resultaat 3:  

• Organisatie van een werkgroep rond het staatsprogramma 'Beca 18' 
• Onderzoek naar interculturaliteit in de UNAP 

Resultaat 4: 
• Meer sensibiliseringsacties via lokale media  
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4. SAMENWERKINGSVERBANDEN 

4.1. Vanuit België 
 By2.be 
Putumayo werkt structureel samen met By2.be -  Software voor Mensen. Dit bedrijf beheert 
de website van de vereniging en lost webproblemen op.  
 Andere samenwerkingen 
Vzw Putumayo blijft haar institutionele contactennetwerk versterken door nieuwe banden uit 
te wisselen en aan te halen. Putumayo heeft haar actienetwerk uitgebreid door haar 
samenwerking met CATAPA. Vzw Putumayo is actief lid bij het Gents Overlegplatform 
Noord-Zuid (GONZ) en bij de Consultatieve Raad voor Stedelijke Ontwikkeling (STAR) 
alsook bij het vrijwilligersforum 11.11.11.  Bovendien is de vereniging lid van la Plataforma 
Europa-Perú (PEP).  
 

4.2. Vanuit Peru  
 Samenwerkingen  
Vzw Putumayo in Peru werkt met verschillende actoren samen. Ze is steeds op zoek naar 
synergiën met andere relevante organisaties.  
Vzw Putumayo staat in contact met verschillende entiteiten die in Alto Putumayo werkzaam 
zijn en met inheemse bewegingen die een band hebben met de inheemse studenten van de 
stad Iquitos. Om haar activiteiten te verwezenlijken, versterkt de organisatie haar banden met 
actoren die in de regio of vanuit Lima rond haar thema's werken: inheemse volkeren, 
inheemse studenten, rechten, milieu, culturele identiteit, enz. 
We kunnen onder andere volgende actoren opsommen:  

• Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) en haar afdeling 
in Loreto ORPIO 

• Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonia Peruana 
(FORMABIAP) 

• Organización de los Estudiantes de los Pueblos Indígenas de Amazonia Peruana 
(OEPIAP)  

• De Kichwa-beweging FIKAPIR 
• De Quechua-beweging FEDIQUEP 
• Defensoría del Pueblo 
• Red Ambiental Loretana (RAL) 
• Organización Derecho, Ambiente y Recursos naturales (DAR) 
• Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Practica (CAAAP) 
• Comité del Agua 
• Asociación Esperanza de Amazonia 
• Alianza Arkana 
• Programa Beca 18 – PRONABEC 
• Universidad de la Amazonia Peruana (UNAP)  
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 Overeenkomsten 
In 2014 ondertekende vzw Putumayo in het kader van de uitvoering van het Sui Sui-
Programma een interinstitutionele samenwerkingsovereenkomst met AIDESEP-
FORMABIAP, die vier jaar van kracht is en mogelijk verlengd wordt.  
Deze overeenkomst heeft als doel de capaciteiten van beide instellingen te versterken om het 
wereldwijde doel van duurzame versterking en de werkelijke aanvaarding van inheemse 
volkeren in de Loreto-regio te verwezenlijken vanuit de gedeelde visie dat intercultureel 
tweetalig onderwijs noodzakelijk is. Ze wil in het bijzonder de institutionele banden tussen 
vzw Putumayo en FORMABIAP vastleggen in het kader van de ontwikkeling van het Sui 
Sui-Programma.  
Deze overeenkomst maakt niet alleen een gezamenlijke inzet om activiteiten te organiseren 
mogelijk, maar ook de ingebruikname van een ruimte in de gebouwen van FORMABIAP 
voor de aanbouw van een kantoor voor het Sui Sui-Programma.  De fondsen van de 
organisatie worden nu ontvangen en beheerd door de administratieve dienst van 
FORMABIAP. 
Bovendien heeft vzw Putumayo haar overeenkomst met de Federación Indígena Kichwa del 
Alto Putumayo Inti Runa (FIKAPIR) hernieuwd voor een periode van 4 jaar. Deze 
overeenkomst staat ook in functie van de doelstellingen van het Sui Sui-Programma en van de 
begeleiding van drie Kichwa-studenten die sinds 2011 door de organisatie worden gesteund.  
Hoewel ze geen andere formele overeenkomsten gesloten heeft, onderhoudt de vzw Putumayo 
via het Sui Sui-Programma bevoorrechte relaties met de volgende actoren: OEPIAP, 
AIDESEP-ORPIO, FEDIQUEP en el Programa Beca 18.  
 
 

5. FINANCIËLE SAMENVATTING 2014 
 
In Peru:  

Project/Activiteit Financieel luik Uitgegeven 
bedrag 

Sui Sui-Programma  
(studentenmonitoring, workshops, 
initiatieven, sensibilisering, 
onderzoek, uitgaven in verband met 
beheer en coördinatie) 

De stad Gent 774 EUR (864 
USD) 

De stad Mechelen 981 EUR (1 094 
USD) 

De provincie Oost-Vlaanderen 10 029 EUR (11 
190 USD) 

De organisatie Nouvelle 
Planète 

1 237 EUR (1 380 
USD) 

Aanbouw van het kantoor voor het Sui 
Sui-Programma 

Eigen fondsen van de vzw 
Putumayo 

1 546 EUR (1 725 
USD) 
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