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Amsterdam, December 2018
Geachte donateur of relatie van de SHI,
2018 was een bewogen jaar weer voor de volkeren in de Andes. Economieën in de Andeslanden
laten prachtige groeicijfers zien, maar vaak zien inheemse boeren hier weinig voor terug. Ze
blijven van hun levensvoorziening vooral afhankelijk van hun eigen landbouwproductie. Van
groot belang daarbij blijft de aardappel, het hoofdonderwerp van deze nieuwsbrief. De SHI
ondersteunde dit jaar een bijzonder aardappelproject in de hooglanden van Peru waarover u
meer kunt lezen.
Ook binnen de SHI is er veel gebeurt, waar we door persoonlijke situaties van onze vrijwilligers
minder actief zijn geweest. Het afgelopen jaar zijn er bovendien geen projectaanvragen
ontvangen. We verwachten het komende jaar vanuit ons netwerk en lopende projecten weer
nieuwe verzoeken.
Ik wil u heel hartelijk danken voor de trouwe steun aan SHI en de volkeren van de Andes. Wilt u
deze steun voortzetten met een donatie? Daarmee kunnen we ook volgend jaar weer nieuwe
projecten voor Andesvolkeren kunnen ondersteunen. Groot of klein, alles helpt.
Nogmaals dank voor uw steun!
Met vriendelijke groet,
Tom Zwollo
Voorzitter bestuur SHI
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Inheemse aardappelen in een nieuw jasje
SHI steunt het project Raices Nativas in Peru
Nadat de Spanjaarden de aardappel naar Europa brachten, is deze knol uitgegroeid tot een van
de belangrijkste voedselbronnen ter wereld. In meer dan 150 landen wereldwijd wordt het
verbouwd en gegeten. Maar in de Andes, waar de plant haar oorsprong heeft, wordt de unieke
diversiteit acuut bedreigd. Marktwerking, ziektes en maatschappelijke veranderingen zorgen
ervoor dat veel aardappelsoorten verdwijnen.
Wat zijn de gevolgen daarvan voor de inheemse volkeren in de Andes? En wat is het
toekomstbeeld van de aardappel? Hoogste tijd om eens dieper in te duiken in dit unieke gewas!
De aardappel is een plant die wild groeit in de Andes. De knol van deze plant werd al 8000 jaar
geleden verbouwd in de Andes rondom het Titicacameer. Nog steeds is het de belangrijkste
bron van koolhydraten in de Andes. De aardappel levert per hectare veel meer op dan andere
gewassen als tarwe of mais. Dankzij de grote productie en het gebruik van ingenieuze
landbouw- en irrigatie technieken, konden zich grote beschavingen ontwikkelen in de Andes
zoals de Tiwanaku (2000-1100 nChr) en Inca (1200-1530).
Maar niet alleen in de Andes, ook hier in Europa is de aardappel van grote historische waarde.
Toen men op veel plaatsen in Europa in de 17e eeuw op het randje van ondervoeding leefde,
kwam de aardappel ons tot de redding. In de industriële revolutie maakte de aardappel het
mogelijk om snel groeiende stedelijke volkeren te voeden.
Sindsdien is het niet meer weg te denken in ons dieet. Wat zou overblijven van de Nederlandse
keuken zonder onze stamppotjes en patat?
Uitdaging in de Andes
In de Andes wordt de aardappel vaak voor eigen gebruik geproduceerd. Maar door
globalisering en industrialisering zijn er in de Andes andere bronnen van koolhydraten binnen
komen – rijst, pasta, en ook industrieel geteelde aardappelen. Deze zijn helaas veel minder
voedzaam dan de inheemse aardappelsoorten. De inheemse soorten worden zo verdrongen uit
het lokale dieet. Andere inheemse gewassen zoals quinoa treffen een vergelijkbaar lot. Deze
bijzonder voedzame plant wordt steeds populairder in het westen waardoor ze als ‘cash crop’
worden verbouwd in plaats van voor eigen consumptie.
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Tien feiten over de aardappel
1) De aardappel werd voor het eerst 8000 jaar geleden verbouwd rondom het Titicacameer
2) Er zijn meer dan 4000 aardappelsoorten in de Andes
3) 1/3 van de aardappels worden nu geproduceerd in China en India - in de 10 grootste
producenten van aardappels ter wereld staat geen enkel Andesland. Nummer 1 is China en
nummer 9 Nederland
4) Eén middelgrote gekookte aardappel bevat de helft van de dagelijkse hoeveelheid vitamine
C die een volwassene nodig heeft. Gekookte aardappelen hebben een hoger eiwit gehalte
dan maïs, en bijna tweemaal zoveel calcium. Ook is het een bron van ijzer, kalium, zinc en
vitamine B. Dankzij de hoge concentratie vitamine C wordt het ijzer extra goed opgenomen.
5) Inheemse aardappelen vaak veel meer voedingsstoffen dan industriële: studies tonen aan
dat ze veel meer eiwitten en andere mineralen bevatten. Zo zit de bekende paarse
aardappel ook boordevol antioxidanten.
6) In Ecuador, Peru en Bolivia zijn er 3 miljoen aardappelproducenten. De aardappel is een van
de voornaamste inkomstenbronnen van de rurale bevolking in de Andes (7-10% van het
Bruto Nationaal Product)
7) Uniek in de Andes is de chuño. In de nachten dat men strenge vorst verwacht worden de
aardappels gelijkmatig over de grond verspreid. Zo worden ze blootgesteld aan de kou, tot
ze geheel bevroren zijn. Overdag wordt het vocht uit de pieper geperst, vaak met de voet.
Daarna laat men de gedehydrateerde knollen drogen in de felle zon. Deze gevriesdroogde
aardappels zitten boordevol voedingsstoffen en kunnen jarenlang bewaard worden.
8) Toen de aardappel in de 16e eeuw naar Europa werd gebracht door de Spanjaarden, duurde
het lang voordat het werd verbouwd en gegeten. Eerst werd het als sierplant gebruikt
vanwege haar mooie bloemen. Men dacht dat de knol giftig was. Pas veel later werd het
gegeten.
9) Omdat de aardappel ondergronds groeide was men bang dat hij van de duivel was. Vooral
de protestanten in Noord-Europa vonden dit een probleem. Veel katholieken vonden het
voldoende om de plant met wijwater te besprenkelen.
10) De aardappel droeg bij aan een enorme bevolkingsgroei in Europa tijdens de industriële
revolutie. Zo woonden er in 1840 in Ierland al acht miljoen mensen, die voor 80% van hun
koolhydraten van de aardappel afhankelijk waren. In 1845 werd daar door ziekte de hele
aardappeloogst verwoest. Tijdens de Great Famine of Grote hongersnood die hierop volgde,
overleden er meer dan een miljoen mensen aan honger. Veel Ieren emigreerden naar de VS.
Ziektes en minder diversiteit
Veel inheemse aardappelsoorten komen nooit op de markt terecht maar worden gebruikt voor
eigen consumptie, geruild tussen gemeenschappen of gegeven aan familie en vrienden. Maar
steeds vaker worden nieuwe – industriële - aardappelzaden gemengd met inheemse. Deze
brengen veel ziektes met zich mee.
Lokale bewoners verbouwen daardoor steeds minder soorten. Daarmee verdwijnen ook de
zaden. Want de zaden van de aardappel die bewaar je door te planten en verbouwen. Dit zorgt
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onvermijdelijk voor een drastische vermindering van het aantal aardappelsoorten. Jongeren
trekken in groten getale vanuit het platteland naar de stad, waardoor ouderen hun kennis en
waardering over de inheemse aardappelsoorten niet langer overgedragen naar de volgende
generatie. Met een grote afname van aardappelsoorten tot gevolg.

Raices nativas
Hoog in de Peruaanse Andes is in Carampoma, 4 uur rijden van de hoofdstad Lima, de oogst in
de laatste jaren enorm geslonken door plagen. Daarom is er – mede met ondersteuning van de
SHI - een bijzonder project opgestart. Een perceel is aangewezen als experimentele grond voor
het verbouwen van de aardappels. Het doel van het project is tweeledig:
1) De inheemse aardappelsoorten en traditionele technieken herwaarderen. Door workshops
en interviews met de ouderen (meerderheid van de 84 dorpsleden zijn ouder dan 60 jaar)
worden de tradities verzameld en vastgelegd.

Ontdekte traditie: Ishtio
Een inheemse landbouwtechniek die tijdens het project werd verzameld is Ishtio, een manier om
de grond te bewerken als je weinig tijd hebt of op leeftijd bent. Hierbij woel je alleen de aarde
om en geef je water rondom de planten. Snel en efficiënt!
Er worden 8 soorten inheemse aardappelen verbouwd met oude en nieuwe
landbouwtechnieken. Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van biologische mest en -pesticide.
Micro organismen uit het nabijgelegen bos worden ingezet om insectenplagen te bestrijden. De
planten worden gevoed door een een technisch irrigatiesysteem (automatische sproeiers). Dit
moet leiden tot meer voedingsstoffen en minder ziektes in de aardappelen.
2) Een extra inkomstenbron genereren voor de lokale bevolking. Op lokale en regionale
markten zullen ze hun producten verkopen. Het project gaat een samenwerking aan met een
reisbureau in Lima om toeristen te kennis te laten maken met het boerenleven in de Andes. ‘Als
de bewoners een eigen inkomstenbron hebben in het dorp, hoeven ze ook niet meer naar de
stad te trekken’, zegt Christian Florencio, projectleider.

5

Selectie van aardappelsoorten voor het project

Inheemse aardappelsoorten
Het project vergt veel werk en inspanning van de gemeenschap. Zij krijgen daarbij de steun van
specialisten die cursussen komen geven. De nationale vereninging van aardappelboeren helpt
om de inheemse aardappelsoorten te identificeren die uit de regio afkomstig zijn. De
Universiteit helpt ook om insectenplagen te onderzoeken, zodat ziektes op de juiste manier
worden aangepakt.
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De aardappelplanten in bloei

Nog maar het begin
Jaar 1 heeft een ton aardappelen opgeleverd! Maar de ambities zijn nog veel groter. Distributie
is nu nog bij lokale en regionale markten maar zal uitgebreid worden naar andere regio’s. Voor
2019 is het plan om uit te breiden met meer aardappelsoorten en andere gewassen zoals
quinoa en tarwi (een heel voedzame inheemse bonensoort). Als de inkomsten het toelaten
wordt het een project van vier jaar. We houden u op de hoogte!

Samen oogsten
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Klaar voor de verkoop!

De Aardappel en de Andes Kosmologie
Het verbouwen van gewassen is in de Andes niet alleen praktisch, het maakt ook deel uit van de
relatie tussen mens en aarde. Volgens de Andes leven, mens, dier, planten en het landschap
nauw met elkaar samen. Alles leeft en heeft invloed op elkaar. De natuurreligie en de
bijbehorende feestdagen is heel erg gericht op de landbouwkalender. Rituelen worden gedaan
voor de oogst en de zaaiperiode om de vruchtbaarheid van moeder aarde de bevorderen. En na
de oogst wordt de moeder aarde (Pachamama) bedankt voor de vruchten die ze blijft geven.
Zelfs bij het zaaien worden een kleine offerande gedaan aan de Pachamama. Om de
vruchtbaarheid te bevorderen hebben mannen en vrouwen een duidelijke rolverdeling: de man
graaft het gat in de grond en de vrouw plaatst het zaadje.
De levenscyclus van de plant zelf vervult meerdere rollen tijdens hun leven. Op het moment
van planten, is de aardappelplant als een dochter: ze wordt toegedekt met aarde, zoals een
baby in de luiers wordt gelegd. Uit de aarde kan ze haar voeding halen om te groeien. Wanneer
de plant volgroeid is en gaat produceren, is ze als een zuster. En na de oogst is ze als een
moeder: dan is het haar beurt om te verzorgen, door voedsel te schenken.
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In Carampoma worden aardappelen versierd en bewaard als symbool voor toekomstige bloei
van de aardappelproductie

Quechua
Een andere taal leren zou vanzelfsprekend moeten zijn. De taal vormt de basis voor de cultuur
en de cultuur zorgt voor de taal. Het zijn als stenen om een huis te maken. Ken je een taal dan
ken je haar cultuur. Je wordt wijzer met elke nieuwe taal erbij.
Het maakt je omgeving duidelijk. Je kunt in de taal vatten wat je ziet, wat je gebruikt wat je
belangrijk vindt en wat je denkt. De inuit hebben veel woorden voor sneeuw, dat is dus
belangrijk voor hen.
De Nederlander heeft tientallen woorden om praten te omschrijven. Dus dat is voor de
Nederlander belangrijk. Elke Zuid Amerikaan heeft teleurstelling ervaren bij hun eerste
Nederlandse feest: er wordt alleen maar gesproken, gepraat, gekletst, gebabbeld, geklessebest
maar ook geconverseerd, gediscussieerd, geboomd en ook veel gelald, gezwamd,
geouwehoerd, geleuterd, en geroddeld, geklept, en zelfs gezeken, geteut, gekakeld, gekwaakt,
gezanikt, en ga zo maar door. Het Quechua heeft weinig woorden voor dit tijdverdrijf. Ze laten
zelfs dit het liefst over aan een rivier, zoals de Rimac (hij die praat, in Quechua is het
werkwoord spreken= rimay). Deze rivier stroomt door Lima. Het woord Lima komt van en
verbastering van Rimac.
Belang van de familie
In elke inheemse Amerikaanse taal en dus ook in het Quechua zijn er veel woorden voor
familieleden. De familie (Ayllu) geeft structuur aan de (Andes) samenleving. De positie binnen
de familie geeft de verantwoordelijkheid aan tegenover alle familieleden. De oom (wawqi) en
tante (pana) van je vaderskant hebben andere verantwoordelijkheden dan de oom (tura) en
tante (ñana) aan je moederskant. De sekse is ook van belang wanneer je je een familielid
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aanspreekt, bijvoorbeeld tussen zussen zeg je “ñañay”, de zus naar broer zeg je “toray. En
moeder zegt aan zoon “q’ari waway of maqt’ay” en aan dochter zegt ze “warmi waway of
p’asñay”. Uit deze vele woorden kun je opmaken dat het belang van de Ayllu of familie in de
samenleving enorm groot is.

Maar Ayllu is niet alleen het woord voor gezin, maar ook voor gemeenschap of mensen die
samen wonen. Het leven in een inheemse gemeenschap is als één grote familie. Als je hulp
nodig hebt dan zorgen andere leden van de gemeenschap voor je. En samen gebruiken ze het
land rondom de gemeenschap voor de landbouw.
Crucuaal daarin is het systeem van Ayni, of wedekerigheid, dat tussen familieleden, vrienden en
gemeenschapsleden bestaat. Je geeft goederen of arbeid zonder iets ervoor terug te vragen.
Maar de ontvanger geeft altijd de wederdienst, liefst meer dan wat er was ontvangen. Het
functioneert al seen moreel systeem dat families, vriendschappen en gemeenschappen veel
hechter maakt.
De Andes samenleving is een rurale samenleving, en die verandert. Inheemse mensen trekken
massaal naar de stad. Mensen gaan vaak voor werk naar het buitenland, dus familierelaties
veranderen mee. Er wordt nog steeds voor elkaar gezorgd, ook nadat ze zijn verdeeld tussen
stad en platteland. Mijn zwager bouwde in Lima een groot huis. Daar komen veel familieleden
langs die door hem geholpen worden. De “Ayni” wordt ook in de stad toegepast. Nu wordt dan
geen akker samen geoogst of gewied, maar samen een huis gebouwd.
Kortom leer een andere taal en wordt wijzer…
Nico Mentinck
Secretaris SHI
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Muziek uit alle windstreken
Op 10 juni vond een uniek concert plaats in
Nijmegen. De Nederlandse dans- en
zanggroep Volver kwam trad samen op met
Deutsche Welle, een zanggroep uit Duitsland
met leden uit alle windstreken van de wereld.
Het enthousiaste publiek werd door de muziek
even getransporteerd naar verre exotische
oorden: van Zuid Amerika, naar de Balkan,
naar Afrika en naar Azië. En eindigde uiteraard
in zwoele Zuid-Amerikaanse stijl. Een prachtig
concert met een nog mooier einddoel,
namelijk het aardappelproject dat de SHI
ondersteunt! Het concert was gratis maar
bezoekers konden vrijwillig een donatie doen
aan de SHI. In totaal werd 500 euro
opgehaald. Met grote dank aan Gerard van
Volver en de rest van de organisatie!

Financieel verslag SHI 2017
Inkomsten

Uitgaven

Donat.2017
Giften anders
Watertank Uru
Symposium Utr.

635.00
3600.00
884.50
195.45

Projecten 2017
5061.00
Publicaties/Voorlichting 1031.48
Symp. Utrecht
Opslag/Verzekering
Bankkosten

283.10
380.89
344.45

totaal

€5314.95

totaal

€7100.92

SALDI 1-1-2017

SALDI 31-12-2017

ING
Rabo
Doelreserv.
Kas
totaal saldi

Rabo 0181
ING
Rabo 3361
Rabo Doelres.
Kas
totaal saldi 31 dec.

2720.55
18697.72
0.00
80.50
€21.498,77

26.82
2489.20
920.83
16000.00
35.95
€19.472,80
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Toelichting bij het financieel verslag over 2017 van SHI
In 2017 hebben wij voor een totaal bedrag van 5061 euro aan projecten ondersteund. Het gaat
om 2861 euro voor het Watertankproject voor de Uru’s rond het Poopomeer. Voor dit project
hebben we eind 2016 een gerichte fondsenwervingsactie gevoerd. Zo’n 3000 euro is hiervoor
binnengekomen. In de Nieuwsbrief van 2017 is bericht over dit project.
Een tweede project dat we in 2017 hebben ondersteund is het project Raíces Nativas. In de
Regíon Lima in Peru wordt gewerkt aan de herintroductie van oorspronkelijke aardappelrassen
en het verbreiden van oude kennis daarover. Voor dit project, dat is voorgesteld door Sonja
Bleeker, hebben we 2200 euro beschikbaar gesteld.
Naast de giften voor het Uru-project hebben we in 2017 ruim 4000 euro aan donaties en giften
ontvangen. Hierbij waren twee grotere schenkingen. Voor alle grotere en kleine giften
bedanken we iedereen! Tijdens het geslaagde symposium op 25 juni in Utrecht zijn hapjes
verkocht. Aan de kostenkant waren er zaalhuur en reiskosten van sprekers.
Onder de post publicaties/voorlichting vallen de Nieuwsbrief, kosten provider voor website en
mailadres en een vergoeding voor de websitebeheerder. De uitgaven voor opslag van SHImaterialen, en de verzekering daarvoor zijn nagenoeg gelijk aan die van eerdere jaren.
De bankkosten zijn in 2017 hoger dan in 2016. Per 15/2 2017 heeft SHI de bij haar in beheer
zijnde IECTA-gelden weer overgedragen aan de Congregatie Missionarissen van de H. Familie.
(zie Nieuwsbrief 2017). De bankkosten van een hierdoor inactief geworden rekening kwamen
nog voor rekening van SHI. In het financieel overzicht is bij de eindsaldi ook het bedrag van
26,82 euro van deze rekening opgenomen. In 2018 is deze extra rekening opgeheven.
Op de Rabo DoelReserveren spaarrekening, die in gebruik was voor de IECTA-gelden, is 16.000
euro overgezet van onze Rabo lopende rekening. Per saldo hebben we in 2017 1785,97 euro
meer uitgegeven dan we aan inkomsten hadden. De saldi namen af met een bedrag van
2025,97 euro. Het verschil van 240 euro wordt verklaard doordat in 2017 voor het boekjaar
2016 nog 480 euro is betaald. Voor 2017 is een crediteur van 240 euro geboekt, die in 2018
wordt betaald.

Jacob Kroeze,
Penningmeester SHI
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