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VOORWOORD 

In dit jaarverslag vindt u de belangrijkste informatie over de activiteiten die de SHI in 
2010 heeft ontplooid, en natuurlijk het financiële jaaroverzicht van onze penningmeester.  
 
Dit jaar hebben we als bestuur veel aandacht gegeven aan publieksactiviteiten om 
bekendheid te geven aan de positie en leefwijze van de hoogland indianen. We kunnen 
dan ook terugkijken op een jaar met een druk en afwisselend programma.  
 
Een woord van dank is op zijn plaats aan ieder van u die het werk van de SHI in 2010 
mogelijk heeft gemaakt, met een financiële bijdrage of door persoonlijke inzet. Wij hopen 
ook in 2011 op u te kunnen rekenen!  
 
Lucienne Berenschot 
Voorzitter 
Stichting Samenwerkingsverband Hoogland Indianen (SHI) 
 
 
BESTUUR EN VRIJWILLIGERS VAN DE SHI 

In 2010 is de samenstelling van het SHI bestuur vrijwel ongewijzigd gebleven. Aan het 
einde van het jaar heeft Irene Bloemen haar functie als secretaris neergelegd in verband 
met haar vertrek naar Ecuador. Het bestuur bestaat met ingang van 2011 uit Lucienne 
Berenschot (voorzitter), Jacob Kroeze (penningmeester), Nico Mentink (evenementen), 
Marisabel Pardo (educatie) en Tom Zwollo (communicatie). De functie van secretaris is 
vacant.  
 
Harry Wilcken en Laurens van der Zee zijn als vaste (vrijwillige) medewerkers verbonden 
aan de SHI. Harry Wilcken verzorgt vormgeving en beheer van de SHI website 
www.hooglandindianen.nl. Laurens van der Zee is projectleider van het weefgoedproject.  
Daarnaast hebben verschillende mensen op tijdelijke basis hun medewerking verleend aan 
de SHI vanuit een specifieke deskundigheid. Zij hebben een inbreng gehad binnen het 
weefgoed project en publiekscommunicatie.  
 
 

PROJECTEN IN DE ANDES 

In 2010 heeft de SHI een project ondersteund in San Marcos, in het noorden van Perú. Het 
betrof de ondersteuning van een groep van 30 vrouwen bij de productie en vermarkting 
van jam, nectar en siroop van inheemse fruitsoorten. Doel van het project is de vrouwen 
een bron van inkomsten te geven om hun levensstandaard en onafhankelijkheid te 
bevorderen. Tegelijkertijd draagt het project bij aan het behoud van de lokale 
biodiversiteit: op planten die geld opbrengen, ben je immers zuinig!  

 
 
 
 
 
 
 
 

Foto’s: Sonja Bleeker 

 

Een nationale organisatie, Centro Ideas, heeft gedurende enkele jaren de vrouwen 
geschoold in het verantwoord beheer en verwerking van de fruitsoorten. Om met een 
eigen onderneming van start te gaan, hadden de vrouwen een startkapitaaltje nodig. 
Sonja Bleeker, Nederlandse en werkzaam bij Centro Ideas, was bereid de vrouwengroep 
bij de opstart van hun onderneming te begeleiden. Voor het startkapitaal heeft zij onder 
vrienden en familie in Nederland geld ingezameld. De SHI heeft hier een bijdrage van 
1000 euro aan toegevoegd voor de vrouwengroep. Op onze website vindt  u op de pagina 
Projecten een uitgebreid verslag van de activiteiten van de vrouwengroep 
(www.hooglandindianen.nl). 
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Het weefproject met vrouwen in Noord Potosí is van start gegaan. 
Het aantal ‘comunidades’ (dorpen) dat meedoet is toegenomen 
tot vijf. De vrouwen hebben een aparte organisatie voor het 
weefproject in het leven geroepen.  
 
Eén van onze donateurs heeft een grote bijdrage geleverd aan de 
financiering van dit project. Namens de vrouwen in Noord Potosí 
willen wij hen hartelijk danken! 

 
Het project met IECTA is in de loop van 2010 afgerond. De beide beursstudenten hebben 
hun afstudeeropdracht met succes voltooid en zijn daarop afgestudeerd. De thesis van 
Rolando Pilco ging over de riet- en biezenvelden aan de rand van het Titicacameer. Deze 
zijn van groot belang voor de economie van de lokale gemeenschappen, die deze velden 
exploiteren en onderhouden volgens een traditioneel bestuurssysteem, traditionele 
ethische regels en de religieuze gebruiken. Dit thema is belangrijk omdat de regionale 
Peruaanse regering reguleringen en beperkingen wil invoeren op (niet overtuigende) 
ecologische gronden, ter vervanging van een eeuwenoud en succesvol beheer door de 
Aymaras zelf. Rolando ging daarna op als kandidaat voor de post van burgemeester van 
zijn gemeenschap.  
 
Ronald Anahua bestudeerde de aard van de locale indiaanse religie rond KHAPIYA, een 
lokale aymara godheid, verbonden met de berg KHAPIYA. Hij beschrijft en interpreteert de 
mythologie, het ritueel en de ethiek rond KHAPIYA, als ook de politieke en sociaal-
economische effecten ervan binnen de lokale gemeenschap. Na zijn afstuderen heeft 
Ronald een aanstelling gekregen aan de Universiteit van Tarapacá.  
 
PUBLIEKSINFORMATIE OVER ANDESVOLKEN  

We hebben in 2010 op verschillende manieren gewerkt aan de informatievoorziening en 
voorlichting over de inheemse volken in de Andes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De website www.hooglandindianen.nl is ons belangrijkste medium. Daarop publiceren wij 
informatie over de Andesculturen, de projecten in de Andeslanden die wij steunen, 
relevante bijeenkomsten en financieringsbronnen met betrekking tot inheemse cultuur en 
ontwikkeling, en natuurlijk de activiteiten van de SHI zelf. In 2010 werd de website 
gemiddeld 1445 keer per maand bezocht. Dat komt neer op zo’n 50 bezoekers per dag.   
  
In juni 2010 is een nieuwsbrief verzonden aan ruim honderd donateurs en relaties van 
onze stichting, en gepubliceerd op onze website.  
 
Daarnaast is de SHI in 2010 bij verschillende gelegenheden het land ingetrokken. In 
voorgaande jaren waren we vooral aanwezig op informatiemarkten. Dit jaar hebben we 
naar nieuwe vormen gezocht om het publiek te bereiken:  
 
In Wageningen organiseerde bestuurslid Nico Mentink, in samenwerking met OLAH en 
Studium Generale van de Wageningen Universiteit een reeks lezingen georganiseerd 
onder de titel ‘This is my Thesis’ ofwel: ‘Proef mijn proefschrift’. Studenten die in 
Wageningen een studie doen over Latijns Amerika, presenteerden de resultaten van hun 
onderzoek aan andere studenten en belangstellenden. Het waren leuke bijeenkomsten 
waarop het publiek op toegankelijke wijze kon kennismaken met academisch onderzoek. 
Met af en toe een ludieke zijsprong zoals de spaanse vertaling van Maarten Toonder.  
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In 2010 zijn de volgende thema’s aan bod geweest: 
 
4 maart Juana Vera  “Gevolgen van een grootschalig irrigatieproject voor de 

boeren bovenstrooms bij Arequipa, Zuid Peru” 
Walter Castro  “Relatie tussen donors en Peruaanse NGO’s: 
wisselende prioriteiten” 

9 april  Ivan López "De veerkracht van irrigatiesystemen tijdens en na de 
oorlog in de Andes van Peru" 
Gisella Cruz "Wilde planten verzamelen: ethnobiologie in de praktijk"  

7 mei  Ana Strappini  "Een blik onder de huid: blessures van Chileens  
   rundvee” 

  Rob Barnhoorn "De Bovenbazen van Marten Toonder in het Spaans"  
3 september Alvaro Reyes "krediet(problemen) van agrariërs in Chili".  

Pablo Luna "De gevolgen van export voor de quinoa teelt in zuid 
Bolivia" 

1 oktober  Jan Peter de Jong "Nieuwe theorieën over Inca tempels en antieke 
bouwwerken uit de hele wereld" 
Diego Flores "Landbouw in midden Mexico, innovaties bij boeren en 
hoe bodemvruchtbaarheid terug te brengen"  

  
 

Tijdens een ‘Drumceremonie met een boodschap’ is op 13 
september 2010 in Den Haag politieke aandacht gevraagd 
voor de positie van inheemse volken wereldwijd. Op die dag 
was het precies drie jaar geleden dat de Verklaring van de 
Rechten van de Inheemse Volken werd aangenomen door de 
Verenigde Naties, waarin de rechten op zelfbeschikking, land, 
scholing, cultuur, religie en taal van inheemse volken zijn 
erkend. Helaas worden die rechten nog altijd op grote schaal 
geschonden.  

 
Het Nederlands Samenwerkingverband Inheemse Volken, waar de SHI bij is aangesloten, 
organiseerde een bijeenkomst op het Plein in Den Haag waarbij de petitie ‘Zeven 
aanbevelingen’ is aangeboden aan Tweede Kamerleden. Harry van Bommel (SP) zegde toe 
de petitie onder de aandacht van de minister van Ontwikkelingssamenwerking te brengen.  
 
De petitie laat met praktijkvoorbeelden zien hoe het Nederlandse beleid voor 
ontwikkelingssamenwerking beter rekening kan houden met inheemse volken. Vanuit de 
Andes heeft de SHI de bezwaren van de indiaanse bevolking tegen biobrandstoffen en 
vrijhandel naar voren gebracht. Ons aardappelproject in Huancavelica, Perú, is gebruikt 
om de invloed van de export van Nederlands pootgoed op traditionele aardappelrassen en 
teeltwijzen te laten zien. De petitie ‘Zeven aanbevelingen’ vindt u op onze website. 

 
Een hoogtepunt in 2010 was de filmweek die 
Marisabel Pardo, bestuurslid van de SHI, van 22 tot 
27 september organiseerde in samenwerking met 
de ambassade van Bolivia. Tonchy Antezana, 
inheemse cineast uit Bolivia, kwam naar Nederland 
om twee van zijn films te vertonen en persoonlijk 
toe te lichten. “Evo Pueblo” laat zien hoe een arme 
plattelandsjongen het van schaapsherder tot 
president schopt. Het levensverhaal van Evo 
Morales bewijst dat er ondanks de onderdrukking 
en armoede, ook kansen zijn voor de inheemse 

bewoners die meer dan de helft van de totale bevolking van Bolivia 
uitmaken.  
 
“El cementerio de los elefantes” (De begraafplaats van de olifanten)  is een waarheids-
getrouw maar gruwelijk verslag van het probleem van alcoholisme dat wijdverbreid is, 
vooral in de steden van Bolivia. Met deze film won Antezana veertien internationale 
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prijzen, waaronder die van “Best International Director of a Feature Film” tijdens het New 
York International Independent Film & Video Festival, 2009.  
 
Antezana toonde in Nederland zijn films bij de GRID Fotobiënnale in Amsterdam, Welstede 
in Ede, het Wereldmuseum in Rotterdam, ISS in Den Haag en Movie W in Wageningen. 
Vooral de bijeenkomsten in Amsterdam, Den Haag en Wageningen waren erg goed 
bezocht met een levendige discussie na afloop. 

 
Op 6 november verzorgde Tom Zwollo namens de SHI een presentatie over de 
weefcultuur in de Andes op de landelijke Amerikadag van Amnesty International. 
Aanleiding was de actie ‘Sjaal van hoop’, waarmee Amnesty aandacht vroeg voor het lot 
van politieke gevangenen in Perú.  
 
Bovendien zijn wij blij dat we in 2010 weer een nieuwe publicatie hebben uitgebracht: 
‘Op zoek naar de echte hooglandindiaan’. Veel toeristen in de Andes maken kennis met de 
inheemse bevolking en hun cultuur. Hoe authentiek is datgene wat ze te zien krijgen? En 
hebben indiaanse gemeenschappen baat bij het toerisme? Of is dat juist schadelijk voor 
hun cultuur en tradities? Gebaseerd op eigen ervaringen en onderzoek en met het nodige 
gevoel voor humor vertelt Tom Zwollo, bestuurslid van de SHI, over dit uiterst actuele 
thema. 
 
WEEFGOED PROJECT SHI 

 

In 2009 is gestart met het project weefgoed. Doel is een grotere 
toegankelijkheid en zichtbaarheid van de verzameling weefgoed 
die de SHI in de loop van de jaren heeft opgebouwd. In 2009 is 
alle materiaal vastgelegd op foto’s en heeft een groep 
deskundigen van het Weefnetwerk Nederland de technische 
kenmerken beschreven.  
 
In 2010 heeft Cora Weijsenfeld een professionele catalogisering 
voor het weefgoed opgesteld en de beschikbare informatie daarin 

verwerkt. Wij zijn Cora enorm erkentelijk voor de bergen werk die zij heeft verzet!  
 
Willy Kroon van Banden in de Andes heeft zich gebogen over de beschrijving van een 
aantal precolombiaanse stukken uit onze verzameling. Harry Wilcken heeft alle informatie 
en foto’s gepubliceerd op de website. Ook aan hen een woord van dank!  
Inmiddels is ook een aanvang gemaakt met de voorbereiding van een publicatie over dit 
erfgoed van de stichting.  
 

DONATEURS EN PUBLIC RELATIONS  

Onze donateurs zijn de bestaansbasis voor de SHI: zij maken het werk van de stichting 
mogelijk. De groep vaste donateurs loopt langzaamaan terug en er komen weinig 
nieuwe donateurs bij. Dat leidt nog niet tot acute financiële problemen, dankzij de 
financiële reserve van de SHI en omdat de stichting geheel op vrijwillige inbreng van 
alle betrokkenen draait. Met het oog op de toekomst heeft het bestuur het werven van 
nieuwe donateurs wel nadrukkelijk op de agenda gezet.  
 
In 2010 zijn veel publieksactiviteiten georganiseerd. 
Hoewel de bijeenkomsten goed bezocht werden, 
heeft dit (nog) niet tot veel nieuwe aanmeldingen 
geleid.  Wij blijven dan ook op zoek naar effectieve 
manieren om steun en bekendheid voor het werk 
van de SHI te genereren. Thomas Krooshof, student 
Taal- en Cultuurstudies aan de Universiteit van 
Utrecht, heeft als stageopdracht een onderzoek 
uitgevoerd naar de mogelijkheden die sociale media 
bieden. 

                     Presentatie Thomas Krooshof aan bestuur SHI  

         Foto: Harry Wilcken 
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FINANCIEEL OVERZICHT 2010  

SALDI PER 1.1.2010            

1.0. ASN Optmaalrek 18421,47         

1.1. Rendementrekening 505,76         

1.2. Raborekening 599,63         

1.3 Postbank 1691,29         

 Kas 0,50         

  Totaal saldi 21218,65         

INKOMSTEN    UITGAVEN 

1.4.             

1.5. Donaties 2010 1032,00   2.1. Projecten 1005,26 
1.6. Giften anders 2110,29   2.2. Publikaties/Voorlichting 1152,28 
1.7. Verkoop boekjes 18,96   2.3. Weefgoedproject 178,74 
1.8. Verkoop div 0,00   2.4. Secretariaat 267,56 
1.9 Rente Rend.rek. 11,23   2.5 Opslag/Verzekering 277,83 
  Rente ASN 464,56   2.6. Diversen 328,80 
        2.7. Inkoop 0,00 

              

  Totaal 3637,04     Totaal 3210,47 

        SALDI per 31-12-2010 
  

        3.0. ASN Opt. Rek. 18886,03 
        3.1. Rend.rek. Rabo 216,99 

        3.2. Raborekening 226,11 
        3.3. Postbank 2555,02 
         Kas 0,50 
          Totaal saldi 21884,65 

  Crediteuren 239,43     Te betalen in 2011 -239,43 

              

  Totaal 49950,81     Totaal  49950,81 

 

Toelichting van de penningmeester, Jacob Kroeze 
 
1.  Onder de post Donaties vallen de jaarlijkse bijdragen van ons vast “leden”-bestand. 

Aan donaties is in 2010 nagenoeg hetzelfde bedrag binnen gekomen als in 2009. 
Onder de post ‘Giften anders’ zijn grotere, gelukkig ook vaak jaarlijks terugkerende, 
schenkingen begrepen. Het totaal van beide posten was in 2010 meer dan in 2009. 

2. Aan de uitgavenkant is de post Projecten kleiner dan in 2009 omdat minder 
projecten zijn gesteund;  

3. Aan publiciteit/voorlichting is meer uitgegeven, door de publicatie van het boekje 
‘Op zoek naar de echte Hooglandindiaan’. Onder deze post vallen ook druk- en 
verzendkosten van de Nieuwsbrief en Jaarverslag, evenals het abonnement bij 
Antenna voor onze mooie website Hooglandindianen.nl en natuurlijk de mailbox; 

4. De post secretariaatskosten is in 2010 kleiner geweest, doordat onze secretaris 
heeft afgezien van haar vergoeding; 

5. De post Diversen omvat naast de bankkosten, in rekening gebracht door ING en 
Rabobank, ook reis- en representatiekosten; 

6. Al met al sluit SHI het jaar 2010 af met een licht positief saldo van € 427,43. 


