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Een vergeten natuurramp: het Poopomeer van Bolivia 
Het Poopomeer. Ooit het tweede grootste meer van Bolivia, groter dan het Ijsselmeer, is geen schim van 
wat het vroeger was. Het unieke meer, door UNESCO erkend voor zijn waarde als moeras voor 
watervogels, is een fragiel ecosysteem. Het ligt op meer dan 3500 meter hoogte en is grotendeels slechts 
4 meter diep. Door klimaatverandering en toedoen van de mens is deze nu vrijwel geheel uitgedroogd.  
 
De regio rondom de stad Oruro, rijk aan waardevolle 
grondstoffen zoals goud en tin, is een  belangrijk 
gebied voor de mijnbouw. Intensieve mijnbouw en 
landbouw onttrekken enorme hoeveelheden water 
en leiden rivieren om die het meer voeden, zoals de 
Desaguadero. Daarnaast dumpt vooral de 
mijnbouwindustrie grote hoeveelheden giftige 
stoffen en zware metalen in de rivieren die het meer 
voeden. Hierdoor verdwenen de vissen en werd de 
bodem dusdanig vervuild dat landbouwgewassen in 
de regio moeilijk te telen zijn. Een regelrechte 
ecologische ramp. 
 

 

* In november 2014 stierven miljoenen vissen en 
duizenden vogels, dat leidde tot een 20 kilometer 
lange strook van dode vissen. 

* In december 2015 voltrekt zich een nog grotere 
ramp. Slechts 4% van de oorspronkelijke meer blijft 
over.  

* De droogte blijft aanhouden in 2016 en het meer 
verdwijnt verder. Op 22 januari krijgt het meer 
officieel de status ‘opgedroogd’. De regering roept 
de noodtoestand uit. 
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De Uru’s 

 

 

Uru’s uit Chipaya met hun traditionele ronde huizen 

CEPA (Centro de Ecologia y Pueblos Andinos), de Boliviaanse lokale partner van de Belgische NGO 
CATAPA, werkt al 20 jaar in de regio. Ze maakten de ramp van dichtbij en vragen al jaren aandacht bij de 
politiek om het aan te pakken. Tot nu toe tevergeefs. De mijnbouwbedrijven hebben enorme invloed in 
Bolivia en zijn een belangrijke speler om de huidige regering van Evo Morales in het zadel te houden. 
Terwijl de lobby doorgaat om de misstanden in de mijnbouw te veranderen, hebben de volkeren rondom 
het Poopomeer acuut water nodig. 

 

Behalve de bijzondere flora en fauna, zijn ook de mensen 
getroffen die van het meer afhankelijk zijn. 
Tienduizenden mensen hebben hun huis manier van 
leven moeten achterlaten, op zoek naar een beter leven 
in de stad. Of naar buurland Chili.  

De oorspronkelijke Uru bevolking rondom het gebied, de 
Qotzuñis’ of ‘mensen van het water,’ behoren tot de 
meest traditionele Andesvolkeren. Ze hebben hun eigen 
taal en manier van leven. Al duizenden jaren leven zij als 
jagers, vissers, verzamelaars en handelaren. Hun 
traditionele manier van leven is volledig afhankelijk van 
het Poopomeer. Deze wordt nu acuut bedreigd door de 
massale sterfte van miljoenen vissen en vogels. Er is 
geen vis om te vangen en geen voedsel om te telen. Er is 
zelfs gebrek aan water om te drinken of mee te koken. 
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Waterproject 

Daarom zijn CEPA en CATAPA zij een waterproject gestart om watertanks bouwen in de regio waar de 
waterschaarste het grootst is. Met het project ‘Het Oogsten van Hemelwater Rondom het Poopó-meer’ 
zullen in de komende vier jaar een 50- tal watertanks worden geplaatst om regenwater op te vangen. De 
SHI startte een crowdfunding actie om een watertank te bouwen in het Uru dorp Puñaca. Dankzij 
donateurs van SHI werd niet alleen de nodige 1600 euro opgehaald, maar ruim 1200 euro extra! De 
betonnen tank van 10.000 liter is voldoende om in de basislevensonderhoud te voorzien.  Het extra 
bedrag werd besteed aan een bijdrage voor een professioneel water analysekit. Hiermee kan CEPA zelf 
analyses doen om de waterkwaliteit te controleren en wanneer nodig aan de bel trekken bij de regering.  

Beren op de weg 

De werkzaamheden gepland stonden in december en januari, maar moesten helaas worden uitgesteld. 
Ten eerste kwam de regenval eerder dan gebruikelijk, en in dusdanig grote hoeveelheden dat er geen 
tank kon worden geplaatst. Daarnaast was er onenigheid binnen de gemeenschap. De plek waar de tank 
geplaatst zou worden, is privé eigendom van een familie. Als oplossing is er een formele akte opgesteld 
waarin staat vastgelegd dat iedereen in de gemeenschap van de watertank gebruik kan maken.  

Het gat is inmiddels geslagen en de materialen om de tank dicht te maken (zijkanten + dak) zijn af.   

 

De betonnen delen van de tank zijn klaar en het gat is gegraven 

Nu met de ijskoude winter voor de boeg, achten de technici van het project het te gevaarlijk om het 
beton te storten in het gat. Bij de minste nachtvorst is er namelijk risico dat het beton barst. De planning 
is nu doorgeschoven naar september, wanneer het weer veilig is. Nog even geduld dus voor de 
bewoners! 

Met regen komt hoop 

Door de hevige regenval in de eerste maanden van het jaar is er weer kans op leven. Een deel van het 
meer (schattingen variëren van 10 tot 30%) is weer teruggekeerd. Het er weer leven begint terug te 
keren. De koeien drinken weer uit het water, en vogels beginnen terug te keren. Sinds april is er 
voorzichtig begonnen met visserij, maar tot nu toe nog zonder resultaat. En hoewel de regering nog geen 
concrete stappen neemt om de mijnbouwvervuiling aan banden te leggen en klimaatverandering zich 
doorzet, hebben steeds meer bewoners rondom het Poopomeer een bron van drinkwater. Waarmee ze 
hopelijk snel weer kunnen beginnen hun leven op te pakken. We blijven u op de hoogte houden.                                                                 
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Een jaar in Oruro – Avalon Veldstra 
 
Een jaar geleden vertrok ik voor een jaar als zuidmedewerker naar Oruro, Bolivia. Oruro, wat is dat voor 
een stad? De eerste zin in de Lonely Planet beschrijft het als volgt: ‘Oruro is dirty, crowded, the food 
sucks and there’s not much to do outside of Carnaval season’. Mijn motivatie om daar een jaar lang te 
verblijven kwam dus ook niet voort uit het vakantie-idee dat sommigen bij Latijns-Amerika hebben met 
de zon, de tropische natuur en de tequila-feestjes. Daarnaast ligt Oruro op bijna 4000 meter, is het er -
vooral- ‘s nachts ontzettend koud en is het omringd met mijnbouwactiviteiten.  
 

Waarom ging ik dan wel die kant op? Na een half jaar op het kantoor van CATAPA in België te hebben 
gewerkt, zag ik in dat de mijnbouwproblematiek groter is dan dat we hier in het Westen veelal denken. 
CATAPA diende een project in voor subsidie om de boeren in gemeenschappen rondom Oruro te helpen 
met hun watervoorziening. Het water dat zij gebruiken is namelijk ernstig vervuild door de mijnen die in 
het gebied actief zijn. Dit project werd goedgekeurd en daarom ging ik dit project bij de plaatselijke 
partnerorganisatie CEPA in Bolivia coördineren. 
 

 
Vergadering met het team en een partnerorganisatie 

 
Boliviaanse collega’s wachtten mij op en ik kreeg een team voorgeschoteld dat ik vanaf dat moment 
moest coördineren. Dat was even slikken. In Bolivia heerst een machocultuur, mijn Spaans is niet perfect, 
ik ben gemiddeld minstens twintig jaar jonger dan mijn collega’s en blond. Zouden ze mij wel serieus 
nemen en respecteren? Dat was hard werken, maar als ze je bij afscheid ‘la hija de CEPA’ (de dochter van 
CEPA) noemen, dan weet je dat je heel wat bereikt hebt. 
 
Wat hield het project precies in? Het project is in de eerste maanden herschreven om het beter aan te 
laten sluiten bij de behoeften van de begunstigden. Het komt erop neer dat in een periode van 4 jaar, we 
in totaal 36 watertanks van 3.500L gaan plaatsen bij families die dit het hardst nodig hebben. De 
begunstigen helpen zelf mee met het bouwen van de muren van de huizen en het construeren van het 
dak. Eén van hen, Don Román legt uit: ‘Door zoveel mogelijk betrokken te zijn bij het project, zullen wij 
ons er meer mee verbinden en dat zal ons veel voldoening geven’. De nieuwe en grotere constructie van 
de muren en de daken is noodzakelijk omdat de mensen vaak in kleine huisjes met strooien daken 
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wonen en hierop is het niet mogelijk om (genoeg) water op te vangen. Daarnaast zal het water gefilterd 
worden en de kwaliteit ervan regelmatig gecontroleerd worden. 
 

 
Geconstrueerd huis met tank 

 
In het begin kreeg ik bijna wekelijks een nieuwe challenge voorgeschoteld, want de culturele verschillen 
waren groot. Echter in de loop van de weken en maanden heb ik de stoffige en kille stad en het 
Boliviaanse werkritme mijzelf eigen gemaakt. In de meest kleine dingen zitten namelijk verschillen: zo 
hield ik altijd mijn jas aan (ook tijdens bijeenkomsten of het eten), kauwde ik coca-bladeren tijdens 
vergaderingen om mijn woorden kracht bij te zetten en liet ik voor alles een akte ondertekenen om te 
zorgen dat er bewijzen zijn dat men bijvoorbeeld materialen heeft gekregen of toestemming heeft 
gegeven. Daarnaast duurde alles langer dan je denkt: een vergadering die ik in Nederland in een half 
uurtje zou doen, kan daar drie uur duren en dan begint de vergadering al standaard op zijn minst een 
half uur later. Het klinkt cliché, maar het is waar. Ook het project heeft nogal wat vertraging opgelopen, 
echter zolang we de beoogde resultaten uiteindelijk bereiken is er niets aan de hand en tot nu toe is dit 
altijd gebeurd.  
 
De begunstigden zijn zo dankbaar met het project, zij noemen mij hermana (zus of zuster), omhelzen mij 
zodra ze kunnen en zeggen 1000 keer gracias voor alles wat ik voor hen heb gedaan. Het liefst schuiven 
ze mij ook nog malse lam voor uit de oven (heel lekker!). Echter, deze dankbaarheid is niet alleen voor 
mij, maar ook voor jullie - voor België en Nederland - voor de financiering. Zonder de financiering was dit 
project niet tot stand gekomen. We hebben niet stilgezeten en zijn ondertussen op zoek gegaan naar 
nieuwe financieringsmogelijkheden. Ik kan nu met trots mededelen dat er meer mensen aan schoon 
drinkwater geholpen zullen worden. Zo is er bijvoorbeeld met behulp van SHI en SNU een nieuw project 
in Puñaca voor de Uru gemeenschap gestart, waarbij er een cementen tank van 10.000L door de Uru’s 
wordt gebouwd en waarmee een wateranalysekit wordt aangeschaft.  
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Ik ben nu terug in Nederland met heel veel verhalen. Ten eerste over het project en ten tweede over 
mijn persoonlijke ervaringen. Deze deel ik graag met jullie tijdens de presentatie / bijeenkomst op 25 juni 
in het Emmacentrum in Utrecht. Ik hoop u daar te ontmoeten! 
 
Avalon Veldstra 

 
 
Lees haar hele verhaal op www.hooglandindianen.nl/avalon 
 

Sinds mei 2016 is antropologe Avalon werkzaam in Oruro, op de Boliviaanse hoogvlakte. Via CATAPA 
(www.catapa.be) en de Nederlandse stichting Samenwerkingsverband Hooglanden Indianen (SHI) 
coördineert zij het project ‘Oogsten van Hemelwater’ bij de lokale partnerorganisatie Centro de 
Ecología y Pueblos Andinos (CEPA). 

 

Project bescherming landbouwgrond in Bolivia afgerond 

In 2013 diende het Sindicato Agrario de Llulluchani, een boerenorganisatie uit de Boliviaanse Andes, een 
aanvraag in om de akkers op rivieroevers te beschermen.  Zij wilden een stenen beschermwand bouwen. 
De SHI steunde het project op voorwaarde dat de organisatie ook de gemeente zou betrekken bij het 
project. Het heeft even geduurd omdat ook in Bolivia de bureaucratische molens langzaam draaien, 
maar uiteindelijk heeft de gemeente heeft niet alleen Llulluchani, maar ook andere gemeenschappen 
materiaal gegeven om de rivieroevers te beschermen!  In 2016 is het project afgerond, vlak voor de 
regentijd begon. 

Er staat nu een 120 meter lange beschermingswal langs de akkers in Llulluchani. De SHI bijdrage is 
gebruikt om machines te huren. Ook Tinku heeft een duit in het zakje gedaan. De gemeente heeft de 
kooien geleverd en de boeren hebben zelf veel werk verzet om de benodigde stenen te verzamelen en 
de muur  op te bouwen.  Een Boliviaans ingenieur zorgde op vrijwillige basis voor deskundige 
begeleiding.  De foto’s geven een mooie impressie.  
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                      Aanvoer van materiaal     Verzamelen van stenen 

l                
Het skelet wordt in elkaar gezet                                 Het eindresultaat: beschermde akkers                   
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Beheer IECTA-gelden door SHI, situatie 2017 
Sinds 2014 beheerde de SHI de Nederlandse fondsen voor ondersteuning van de Chileense organisatie 
IECTA. Het Instituut voor de Studie van Culturen en Technologieën uit de Andes, zoals IECTA voluit heet, 
is in de 90er jaren in Chili opgericht door o.a. de Nederlandse antropoloog Joop van Kessel. De 
organisatie heeft als doel om kennis over de Aymara, Quechua en Uru culturen te documenteren en 
verspreiden, met name op universiteiten in de Andeslanden.   

 

Op 6 maart 2014 ondertekenden Joop van Kessel, namens de  Nederlandse  Provincie  van  de 
Congregatie  van  de Missionarissen van de  Heilige  Familie, Jacob Kroeze, en Lucienne Berenschot, 
penningmeester resp. (toenmalige) voorzitter van de Stichting SHI, een notariële akte waarin de 
overdracht van de fondsen werd geregeld. De overdracht vond plaats op verzoek van de Congregatie van 
de Heilige Familie, dat de fondsen tot dan toe op haar naam had staan. Het ging om een tijdelijk beheer. 
De bedoeling was de fondsen over te dragen aan het bestuur van IECTA in Chili, zodra de 
organisatorische omstandigheden daar dat zouden toelaten.  

IECTA bevindt zich in een transitiefase waarin het probeert het vertrek van Joop van Kessel, drijvende 
kracht achter IECTA, op te vangen.  Het was de bedoeling het kapitaal in Nederland over te dragen aan 
het bestuur in Chili zodra daar een duurzame basis voor het functioneren van IECTA zou zijn gelegd. Tot 
die tijd kon de SHI het fonds uitsluitend gebruiken voor ondersteuning van het instituut IECTA en zijn 
activiteiten. De renteopbrengsten waren richtinggevend voor de hoogte van de uitgaven. 

SHI kon de gelden dus niet gebruiken voor haar eigen projecten. Daarom werden deze gelden niet 
opgenomen in onze reguliere jaarverslagen. 

In de notariële akte van 2014 was de bepaling opgenomen dat de overeenkomst tot overdracht van het 
beheer van de gelden door een partij eenzijdig kon worden opgezegd. In de loop van 2016 bleek dat het 
bestuur van SHI en de heer van Kessel, als vertegenwoordiger van de Congregatie, de ontwikkelingen bij 
IECTA verschillend beoordeelden Daarom is begin 2017 in goed overleg besloten om het beheer van de 
gelden (in totaal 186.179,68 euro) weer over te dragen aan de Congregatie. De heer Swirs, hoofd van de 
Congregatie, heeft zijn dank uitgesproken voor de inspanningen van de SHI in de afgelopen jaren en de 
financiële verantwoording is goedgekeurd.  

 

 

 

 

IECTA heeft als doel om kennis over de Aymara, 
Quechua en Uru culturen te documenteren en 
verspreiden, met name op universiteiten in de 
Andeslanden. De bibliotheek is groeide uit tot 
een van de meest belangrijke archieven van 
literatuur over Andesvolkeren in de wereld. 
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Toelichting bij het Financieel Verslag van SHI over het jaar 2016 
Over het  jaar 2016 zien wij een batig saldo van ruim 1400 euro. De eindsaldi zijn 1900 euro hoger dan de 
beginsaldi. Dat komt doordat een bedrag van 480 euro pas in 2017 is betaald. 

De inkomsten vallen hoger uit dan de uitgaven doordat we eind 2016 een financiële actie hebben 
georganiseerd voor de bouw van een watertank in het Uru-gebied  in Bolivia. Dat geld is begin 2017 
besteed. 

De actie, die deels verliep via de Onepercentclub, een crowdfunding organisatie, heeft in totaal ruim 
2800 euro opgebracht. Het in het verslag opgenomen bedrag van 2240 euro kwam binnen op onze ING-
rekening. De rest kwam binnen op de rekening van de Onepercentclub en is  in 2017 naar ons 
overgemaakt. 

Van onze vaste donateurs kwam in het jaar 2016 in totaal 873 euro binnen en aan overige giften 215 
euro.  

Alle gevers danken wij hierbij hartelijk!  Zeker als we bedenken dat van onze vaste donateurs ook een 
aantal donaties voor het watertankproject is binnengekomen. 

Onze vaste kosten voor Publicaties en Voorlichting, kosten opslag materialen van SHI en bankkosten, 
beliepen 1500 euro.  

Voor projectondersteuning staat bij de uitgaven 1010 euro. Samen met de Belgische organisatie CATAPA 
ondersteunden wij de uitzending van Avalon Veldstra naar Bolivia. De bijdrage van CATAPA daarvoor was 
600 euro. Wij betaalden 210 euro.  

De overige 200 euro die naar projectondersteuning ging is als “boost” overgemaakt naar onze eigen actie 
bij de Onepercentclub.  

Alles bij elkaar hebben wijzelf in 2016 dus weinig uitgegeven voor projecten. Begin 2017 is wel 1600 euro 
overgemaakt naar de organisatie CEPA in Oruro, Bolivia voor de bouw van een watertank. De rest van de 
2800 euro, 1200 euro, is besteed voor de aanschaf van apparatuur voor wateranalyse, eveneens in het 
kader van het watertankproject. 

Informatie over het waterproject is elders in de Nieuwsbrief en op de website te zien. 

Jacob Kroeze 

 

Penningmeester SHI 
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 Financieel verslag 2016   
        
   SALDI 

1.1.2016 
          

 
1.0. Bankrekening           

 
1.1. ING en Rabo 19.527,37         

 
  Kas 80,50         

 
  Totaal saldi 19.607,87         

 
  INKOMSTEN       UITGAVEN    
1.4.              
1.5. Donat.2016 873,00   2.1. Projecten 2016 1.010,00  
1.6. Giften anders 215,00   2.2. Publicaties/Voorlichting 855,20  
1.7. Watertank Uru 2.240,00   2.3. Secretariaat 0,00  
1.8. Bijdrage Catapa 600,00   2.4.   0,00  
1.9       2.5 Opslag/Verzekering 371,67  
        2.6. Div.(KostenING/Rabo) 280,23  
        2.7.      
  totaal 3.928,00     totaal 2..517,10 1410,90 
          SALDI 31-12-2016    
        3.0. Eindsaldi Rabo en    
        3.1. ING 21..418,27 

 
          Kas 80,50  
          Totaal saldi 31 dec. 21.498,77 -

1890,90 
              Δ Saldi 
  Betaald na 

31.12. 
480,00   

  
    

480,00 
  Controle 24015,87       24015,87 0,00 
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Antonieta Conde Marquina uit Cusco, Peru vertelt over Intercultureel recht 
 

 
 
Ze vertelde onder meer over nieuwe projecten waarbij voor het eerst inheemse ongeletterde mensen 
juridische bijstand krijgen in hun eigen inheemse taal, bijvoorbeeld in geval van mishandeling. En in de 
stad Cusco is er ook steeds vaker aandacht voor de verschillende inheemse culturen uit de regio via 
openbare tentoonstellingen en culturele festivals. Al met al veelbelovende ontwikkelingen! 
 
 

Ben je er ook bij op 25 juni?  

 

Deze middag staan we stil bij de waterproblemen waar inheemse volkeren mee te maken hebben. Om te 
beginnen met de situatie van de Uru’s in het Poopomeer in Bolivia. Antropologe Avalon Veldstra werkte 
als coördinator van het waterproject ‘Oogsten van hemelwater rondom het Poopo-meer’. Ze is net terug 
uit Bolivia en vertelt uit eigen hand haar ervaringen met het project en hoe het was om daar te werken.  

De tweede spreker is Juana Vera. Zij promoveerde met een onderzoek in Zuid Peru in de Colca vallei naar 
de confrontatie tussen de overheid die het water afneemt voor grootschalige irrigatieprojecten bij de 
stad Arequipa en de inheemse boeren die nu de grote tekorten aan water voelen. Ook vanuit haar 
expertise in water als medewerker bij de Gender and Water Alliance in Dieren, zal ze ingaan op de 
initiatieven die inheemse boeren nemen om ervoor te zorgen dat deze grote projecten ook de lokale 
bevolking ten goede komt. 

Op uitnodiging van SHI hield mevrouw Conde, 
Cultureel Manager bij het Ministerie van Cultuur in 
Cusco Peru, een serie lezingen over Intercultureel 
recht in november 2016. De lezingen vonden plaats 
in Amsterdam en in Wageningen. Hierbij ging ze in 
op de manier waarop het Ministerie van Cultuur in 
Cusco inheemse volkeren in de regio helpt om hun 
inheemse rechten na te leven, zoals het recht op 
behoud van eigen taal en cultuur. 

Op 25 juni organiseren we een SHI evenement in 
Utrecht met muziek, interessante sprekers en lekkere 
hapjes uit de Andes. Met goed weer kunnen we volop 
van de mooie tuin genieten.  
 
Wanneer?  
Zondag 25 juni van 14-18 
 
Waar? 
Het Emmacentrum. Cremerstraat 245-247 in Utrecht 


