
 

 

          Augustus 2015 

Geachte heer / mevrouw, 
 

 
Graag vraag ik uw aandacht voor  onze nieuwsbrief met daarin een overzicht van 
de activiteiten die SHI het afgelopen jaar heeft ondernomen, het financiële 

jaarverslag over 2014 en nieuws uit de Andes. 
 

De spanning tussen inheemse culturen en de kapitalistische ‘ontwikkeling’ blijft 
onverminderd actueel. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid is er veel lering te 
trekken uit de inheemse wereldvisie waarin mens, dier, bodem, water en planten 

als een samenhangend geheel worden gezien. De onderlinge balans is dus van 
groot belang. Met indrukwekkende resultaten: 80 procent van alle biodiversiteit 

is te vinden op inheems grondgebied, terwijl dat amper een kwart van het  
aardoppervlak beslaat! Steeds vaker erkennen ook overheden de waarde van 

inheemse culturen en leefwijzen. In Ecuador en Bolivia is de grondwet zelfs 
aangepast aan inheemse waarden. Tegelijkertijd blijft het moeilijk voor diezelfde 
overheden om die waarden gestand te doen als er veel geld te verdienen valt 

met de winning van olie, edelmetalen of houtexploitatie. Het doet me denken 
aan onze Groningse taferelen en manier waarop onze regering omgaat met de 

afweging tussen gasinkomsten en de veiligheid van inwoners ..   
 
Complexe maar boeiende materie. Die zal niet vandaag of morgen worden 

opgelost, maar net als in Groningen, helpt het als inheemse volken hun stem 
verheffen en aandacht vragen voor hun standpunten en belangen. Als SHI blijven 

wij hen daar graag bij helpen. Ik wil iedereen die ons het afgelopen jaar een 
donatie heeft gegeven hartelijk bedanken.  En ik hoop dat u dat ook dit jaar weer 
zal doen om een bijdrage te leveren aan de duurzame ontwikkeling van Andes 

volkeren. 
 

Tenslotte wil ik u vertellen dat ik het voorzitterschap van de SHI doorgeef aan 
Tom Zwollo. Tom is al enige jaren bestuurslid en goed ingevoerd in de SHI. Ik 
wens hem veel succes! Zelf kijk ik tevreden terug op de afgelopen acht jaar, 

waarin we mooie projecten hebben gesteund, veel verschillende activiteiten in 
Nederland hebben georganiseerd en de communicatie van de SHI hebben 

gemoderniseerd. Ik blijf betrokken bij de SHI voor de zaken rond IECTA in Chili.  
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