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BESTUUR VAN DE SHI 
Per augustus 2014 is de samenstelling van het SHI bestuur gewijzigd: Tom Zwollo is de 
nieuwe voorzitter, Lucienne Berenschot blijft bestuurslid en neemt de zaken rond IECTA 
onder haar hoede. Jacob Kroeze en Nico Mentink blijven aan als penningmeester 
respectievelijk organisator evenementen. Kees Ruyter is de webmanager van de SHI. 
Caroline Wilms Floet helpt sinds ruim een jaar actief mee en is kandidaat-bestuurslid.   
 

Marisabel Pardo neemt afscheid als bestuurslid SHI 
 

Marisabel Pardo vertrekt uit ons bestuur. In de afgelopen 7 
jaar heeft zij tal van activiteiten in gang gezet in Nederland en 
in de Andes. Ze was een onvermoeibare en zeer betrokken 
pleitbezorgster van de Andesvolken in diverse fora en 
debatten, organiseerde thema avonden en gaf voorlichting op 
scholen. In Bolivia en Peru was zij onze ‘verbindingsofficier’ 
voor diverse projecten. In 2014 heeft Marisabel een missie 
uitgevoerd bij IECTA in Chili om de banden met SHI weer aan 
te halen. En bovenal: Marisabel heeft het programma Tinku 
opgezet om ontmoeting en uitwisseling van jonge mensen uit 
Nederland en de Andes te stimuleren (zie ook www.tinku.nl). 
Bovendien is Marisabel een hele fijne collega. Zij stopt met 
haar bestuurstaken om meer tijd aan Tinku te kunnen 
besteden.  
Marisabel, namens het hele bestuur heel veel dank voor je 
inzet en veel succes met je nieuwe job!   

 
PROJECTEN IN DE ANDES 
Ook het afgelopen jaar hebben wij weer een aantal mooie initiatieven ondersteund van  
inheemse gemeenschappen in de Andes.  
 

Uru en het Poopo meer  
De Uru is een eeuwenoude Andescultuur die met uitsterven wordt bedreigd. ‘Qotzuñis’ 
ofwel, mensen van het water, noemen Uru zichzelf. Zij  leven rondom het Poopo meer in 
Bolivia en het Titicacameer in Peru en Bolivia, tussen 3000 en 4500 meter hoogte.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het Poopo meer is met ruim 3000 km2  één van de belangrijkste gesloten binnenmeren in 
de regio. Het is internationaal erkend om zijn unieke ecologische kwaliteiten met de 
Andes-flamingo als beroemd voorbeeld. In 2003 is het erkend als watergebied van 
internationale betekenis, in het bijzonder als woongebied voor watervogels (Ramsar 
Conventie). Sindsdien zijn er vele wetenschappelijke studies verricht naar de 
ontwikkelingen rond het Poopo meer. Maar de bedreigingen duren voort: het waterpeil 
zakt door minder neerslag en meer onttrekking van irrigatiewater voor landbouwgronden. 
Verzilting  leidt tot het verlies van flora en fauna. En ook in deze regio leidt mijnbouw tot 
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ernstige vervuiling van het water. Er is sprake van een enorme daling van de visstand, 
met grote gevolgen voor de Uru bevolking die van de visserij leven.  
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de veranderingen in waterkwaliteit van 
het Poopo meer. Maar hoe kijken de Uru daar zelf tegenaan? Vanuit hun eeuwenlange 
ervaring met dit ecosysteem kunnen zij als geen ander aangeven welke veranderingen er 
optreden in flora en fauna en wat dit voor hen betekent. De SHI steunt een project om de 
milieu-effecten op te tekenen vanuit de het perspectief van de lokale Uru bevolking. De 
bevolking wil die documentatie gebruiken om bij de Boliviaanse overheid aan te dringen op 
een beter waterbeheer. De SHI bijdrage is 2000 euro. Meer informatie over het project en 
de Uru volkeren vindt u op onze website www.hooglandindianen.nl 

 
 
Cultuur in beweging  
Het project Culture in Motion richt zich op de herleving van inheemse cultuur en rituelen  
in het hoogland van Ecuador met als doel een bijdrage te leveren aan duurzame 
ontwikkeling van kleine gemeenschappen. Dit gebeurt door traditionele expressie, 
vieringen en rituelen te versterken met gebruikmaking van moderne media en culturele 
uitingen. Zo herleeft de dynamiek die weer andere activiteiten genereert en zelfs kan 
leiden tot economische groei met behoud van de eigen culturele wortels. In culturele en 
rituele gebruiken zit namelijk veel kennis verwerkt hoe te leven met de aarde in relatie tot 
de  sociale gemeenschap. Kennis  en zienswijzen die waardevol zijn  voor de hele wereld.  
 

 
De Nederlandse theaterorganisatie Theatre Embassy is de motor achter het project en 
borduurt voort op de werkwijze die tussen 2007 en 2010 is ontwikkeld in Copusquia, 
Bolivia onder de naam Tierra Espiritual (Spirituele Aarde). Ook dat project heeft de SHI 
gesteund. Bij de samenwerking met de lokale artiesten betrok Theatre Embassy kunste- 
naars uit Europa die specialist waren in een specifiek vakgebied en ruime kennis en erva- 
ring hadden in het werken of wonen in de regio. Zij kregen als opdracht om de lokale 
dans, muziek en kostuums weer te inspireren en opnieuw in beweging te brengen in 
samenwerking met de inheemse artiesten. Zo werkten bijvoorbeeld  een Nederlands-
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Boliviaanse modeontwerper uit Milaan en een Duits-Boliviaanse choreografe mee in het 
project. De resultaten werden getoond en gevierd in een nieuw jaarlijks terugkerend 
festival. Op YouTube zijn hiervan veel beelden te vinden onder de naam festival Copusquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het effect van Tierra Espiritual in Bolivia was verbluffend. De 
deelname groeide in de loop der jaren uit tot 13 dansgroepen uit alle dorpen in de vallei, 
en daarin deden ook steeds meer jongeren en vrouwen mee. Zeven scholen leerden in 
theaterlessen over de lokale orale tradities en dansen en alle basisscholen kregen boeken 
met inheemse mythologieën. De regio ruilmarkt kwam weer tot leven en de festivals 
trokken publiek uit het hele land en ook toenmalig minister van 
Ontwikkelingssamenwerking Bert Koenders kwam op bezoek. De gemeenschapscohesie 
verbeterde, oud inwoners kwam jaarlijks naar het festival en volgens de lokale bewoners 
verbeterde ook de mais oogst significant. President Evo Morales bezocht Copusquia in 
2013 vanwege de culturele herleving en de verbetering van de lokale economie. 
 

De SHI heeft een bijdrage van 2000 euro toegekend aan dit project. Daarmee heeft 
Theatre Embassy ook een andere financier over de streep trekken. We hopen dat het 
project snel van start kan gaan!    
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Roberto Anahua op studiebezoek bij Joop van Kessel  
Ronald Anahua, Aymara en afgestudeerd bij IECTA, heeft vorig jaar met steun van de SHI 
in Peru onderzoek gedaan naar het chhijchhi t’ak’a ritueel onder Aymara boeren. Het is 
één van de vele rituelen die Aymara en Quechua volken al eeuwenlang praktiseren bij de 
landbouw ter voorkoming van hagelbuien, die veel schade veroorzaken aan de gewassen. 
Ronald heeft zijn studie inmiddels afgerond en de resultaten op verschillende 
wetenschappelijke symposia gepresenteerd. In augustus wast Ronald op uitnodiging van 
pater/antropoloog Joop van Kessel in Nederland om onder zijn begeleiding het 
onderzoeksrapport te voltooien (zie www.hooglandindianen.nl). Zo is weer een bijdrage 
over inheemse cultuur en kennis geleverd aan de academische wereld in de Andes! 
 
 

Het project rivierbescherming in Bolivia breidt zich uit..  
In Bolivia heeft de SHI in 2013 de 
boerengemeenschap Anzaldo in de hooglanden van 
Bolivia een bijdrage gegeven om hun 
landbouwgronden te beschermen tegen afkalving 
door het rivierwater. Daarbij  hebben we  als 
voorwaarde gesteld dat zij de gemeente zouden 
benaderen om ook een bijdrage uit het fonds voor 
lokale ontwikkeling los te krijgen. Dat hebben zij 
gedaan en met succes: de lokale overheid wil mee 
investeren! Zo is er ineens meer geld dan nodig 
voor de oeverbescherming en dat heeft ertoe geleid 

dat het project wordt uitgebreid met een drinkwatersysteem voor het dorp.  
 
Voor dit grotere project schoot het budget weer tekort, dus was het zoeken naar 
aanvullende fondsen. Marisabel Pardo, namens Tinku en de SHI en persoonlijk betrokken 
bij het project, organiseerde daarom op 2 juni jl. een benefietavond in Wageningen. Daar 
sprak de ambassadeur van Bolivia over de huidige situatie in het land. Naast Boliviaanse 
muziek en hapjes werd de film Gud Bisnis van de Boliviaanse regisseur Tonchy Antezana 
vertoond. Met ruim 70 bezoekers was de avond een succes met een  (netto) opbrengst 
van ruim 500 euro voor het project.  
 
 

AANDACHT VOOR DE ANDESVOLKEN IN NEDERLAND 
 

Gesprek op het ministerie over lithiummijnen Bolivia 
Vorig jaar berichtten wij u over de waarschuwingen die ons uit Bolivia bereiken over een 
dreigende milieuramp bij de winning van lithium uit mijnen bij de zoutmeren van Uyuni. 
De SHI heeft dit onderwerp onder de aandacht gebracht van het ministerie van 
Ontwikkelingssamenwerking en bij Both Ends, een organisatie die zich inspant voor 
duurzame ontwikkeling in o.a. Latijns Amerika. In januari 2015 hadden we een gesprek op 
het ministerie met de Directie Groene Inclusieve Groei.  
 

Het gesprek was een kennismaking met het nieuwe 
ontwikkelingsbeleid van Nederland, waarin een 
centrale plek voor het bedrijfsleven is ingeruimd. De 
Boliviaanse overheid wil voor de verwerking van 
lithium tot batterijen (o.a. voor energievoorziening in 
afgelegen berggebieden) buitenlandse bedrijven 
contracteren. Ook een Nederlands consortium dingt 
mee naar die (commerciële) opdracht. Omdat Bolivia 
geen ondersteuning wil inhuren bij de winning van 
lithium, wil het ministerie zich daar niet mee 
bemoeien. Onze suggestie dat technische assistentie 

in de winningsfase een zinvolle optie zou zijn om een milieuramp te voorkomen en in een 
latere fase écht duurzame lithiumbatterijen te maken, werd weggewimpeld. De 
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Nederlandse ‘ontwikkelingssamenwerking’ draait nu om zaken doen en geld verdienen. 
Tegelijkertijd lijkt het ministerie beducht voor negatieve publiciteit rond de milieu effecten 
van de lithiummijn. Dat biedt misschien perspectief om het thema op de agenda te 
houden. We beraden ons op de mogelijkheden.      
 

Workshop Ande®s Koken 
Eind maart 2015 hebben we onze eerste kookworkshop georganiseerd in Apeldoorn. Het 
doel was om nieuwe donateurs te werven voor de SHI. Nico Mentink bedacht het idee: 
veel van onze voedingsmiddelen, bv aardappels, tomaten en quinoa, komen van oorsprong 
uit de Andes en worden daar heel anders klaargemaakt! Koken ‘op zijn Andes’ is een leuke 
manier om mensen in Nederland kennis te laten maken met de inheemse volkeren uit de 
Andes volken en met de SHI.  

 
      

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    De aftrap van de kookworkshop met een praatje van onze 

    voorzitter en een pisco sour als welkomstdrankje  

 
Het blijkt een schot in de roos! Binnen no time hadden zich 20 mensen aangemeld voor de 
workshop onder leiding van een Boliviaanse kokkin Melby en Aurora uit Perú. In kleine 
groepjes en een gezellige sfeer is een groot aantal Andes gerechten klaargemaakt en 
vervolgens verorberd onder muzikale begeleiding van Duo Canela. Vooraf en tussendoor 
hebben we verteld over de SHI en zijn activiteiten. Alle deelnemers zijn donateur van de 
SHI geworden.  
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We hebben veel enthousiaste reacties gekregen. Een volgende editie vindt plaats in een 
ander deel van het land, later dit jaar. Wilt u ook een kookworkshop volgen? Meldt het ons 
via shi@antenna.nl en we sturen u bericht. Of volg ons op Facebook.com/ 
Hooglandindianen  

 

 
Website en social media 
Op de website van de SHI, www.hooglandindianen.nl en via onze pagina  
www.facebook.com/Hooglandindianen brengen we regelmatig nieuws over de 
Andesvolken. Wij nodigen u van harte uit ons te volgen op Facebook. Door onze berichten 
te delen, kunt u zelf ook bijdragen aan meer aandacht voor het wel en wee van de 
inheemse Andesbevolking!     
 
 

FINANCIËLE BERICHTEN 
 

Uw donatie aan de SHI kunt u aftrekken van de inkomstenbelasting 
De SHI heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat u uw 
donatie aan ons kunt aftrekken van de inkomstenbelasting als het totale bedrag van al uw 
schenkingen en giften hoger is dat de daarvoor gestelde (inkomensafhankelijke) 
drempelwaarde. Uw donatie is echter volledig aftrekbaar als u ervoor kiest om de SHI 
minimaal 5 jaar lang te steunen. Dat kan zonder tussenkomst van een notaris. Voor 
meer informatie over periodiek schenken of andere manieren om SHI te steunen, kunt u 
contact met ons opnemen via de mail shi@antenna.nl of telefonisch (06 14059393). 
 
Financieel verslag 2014 
 
Toelichting door Jacob Kroeze, penningmeester SHI 
 
In 2014 hebben wij de projecten Inca Zomerschool in Ayacucho, Peru  (euro 1861) en  
een project met de Uru bevolking in Bolivia (euro 2000) gesteund. Aan de 
inkomstenkant was er een grotere eenmalige gift van euro 910, ingezameld op een 
feest van Anke en Bart-Jan Lorijn te Wageningen. De “gewone” donaties waren iets 
hoger dan in eerdere jaren. Onze dank gaat uit naar alle gevers. 
 
De uitgavenpost Publicaties en Voorlichting is voor Nieuwsbrieven en de website. De 
secretariaatskosten zijn gedaald omdat de postbus is opgeheven. ‘Opslag en 
verzekering’ behelzen huur en verzekering voor de bezittingen van SHI, waaronder 
waardevol pre-Colombiaans textiel.  
 
Door stijgende bankkosten en de lage rentestand is het rendement op ons kapitaal sterk 
teruggelopen. Wij bezinnen ons op maatregelen om hierin verbetering te brengen.  
  
Onze saldi zijn met ruim 3000 euro afgenomen. Het financiële overzicht laat ook zien 
dat we per 31 december 2014 nog 595 euro te betalen hadden voor een (te laat 
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ingediende) rekening voor 2014 en de kosten van onze provider Antenna (nog niet 
geïncasseerd). Een crediteur voor 2013 is in 2014 betaald. 

 
SALDI PER 1.1.2014  
1.0. ASN Optimaalrek 20230,25         

1.1. Rendementrekening 227,52         

1.2. Raborekening 222,06         

1.3 ING 4456,27         

  Kas 80,50         

  totaal saldi 25216,60         

INKOMSTEN  UITGAVEN 

1.5. Donaties 2014 1071,50   2.1. Projecten 2013 3861,00 

1.6. Giften anders 940,00   2.2. Publicaties/Voorlichting 1142,78 

1.7. Verkoop boekjes    2.3 Secretariaat 7,50 

1.8. Verkoop div    2.4 Opslag/Verzekering 371,67 

1.9 Rente Rend.rek. 2,43   2.5 Diversen (o.a. 
bankkosten) 

258,27 

  Rente ASN (2013) 350,12   .    

 totaal inkomsten 2364,05   totaal uitgaven 5641,22 

             
       SALDI per 31-12-2014 

      3.0. ASN Opt. Rek. 20580,37 

       3.1. Rend.rek. Rabo* 0,00 

       3.2. Raborekening 913,91 

       3.3. ING 439,13 

         Kas 80,50 

         totaal saldi 22013,91 

           

  Crediteuren 2014    Debiteuren 2013  

  
Antenna 115,14 

      
  

  
Webmaster 2014 480,00 

    Betaald voor 2013 520,66 

  
  

    
    

  
Totaal Crediteuren 595,14 

    
    

 Saldi+Ink.+Cred. 28175,79 

 
  Saldi+Uitg.+Deb. 28175,79 

 
*deze rekening is inmiddels opgeheven 


