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                September 2013 

Beste donateurs, vrienden en relaties van de SHI, 

Begin dit jaar bracht ik een kort bezoek aan Peru, voor het eerst sinds 2000. In dertien jaar tijd 

is er veel veranderd in de hoofdstad Lima, die aardig op een westerse metropool begint te 

lijken. Het inwonertal is gegroeid tot bijna 9 miljoen. De trek van het platteland naar de stad 

blijft doorgaan. Dáár gebeurt het immers. De straten zijn beter geasfalteerd, er zijn prachtige 

shopping malls gekomen, fast food ketens doen er goede zaken en moderne appartementen 

complexen verrijzen waar eerder verwaarloosde villa’s stonden. Groen in de stad is een serieus 

beleidsthema geworden, de parken liggen er fris en goed onderhouden bij. Kortom: de stad is 

‘booming’. Het gaat economisch ook goed met Peru. Althans, naar de maatstaf van het bruto 

nationaal product. Dat groeit in Peru momenteel het hardst van heel Zuid Amerika. 

Wat een verschil met de Huayllas vallei in de Andes, waar ik twee dagen later heen ging! 

Dezelfde kleine adobe huisjes, met kleine akkertjes erom heen, rommelige boerenbedrijfjes 

waarvan ik in eerste instantie dacht: “hoe kunnen mensen daar toch van leven?” Ik vroeg me in 

gemoede af hoe we destijds in het project waar ik werkte, nog ontwikkelingspotentieel voor die 

kleine boertjes zagen. 

Maar schijn kan bedriegen. Mijn Peruaanse vrienden vertelden dat de welvaart in de stad vooral 

gebaseerd is op de inkomsten uit mijnbouwactiviteiten die zich overal in het land uitbreiden. 

De grondstofprijzen zijn immers hoog. Voor de overheid betekent dat inkomsten, 

plattelandsbewoners ondervinden vooral de negatieve gevolgen: water en bodem worden vaak 

sterk verontreinigd met giftige chemicaliën, soms worden zij zelfs van hun land verdreven.  

Daarnaast ontwikkelt zich een vastgoedbubbel in Lima die het bruto nationaal product verder 

opdrijft. Het leven in de stad wordt steeds duurder. Tuberculose was bijna uitgeroeid maar 

neemt nu weer toe als gevolg van slechte voeding. Fast food is de goedkoopste manier om de 

magen te vullen. In de Huayllas vallei hoorde ik dat al die kleine boeren bij elkaar genoeg 

produceren om de regionale bevolking te voeden met de verscheidenheid aan gewassen die zij 

op hun kleine akkers verbouwen en op de markt verkopen. De regionale economie heeft geen 

boodschap aan de hoofdstad. 

Wat komt er terecht van de nadruk op kwaliteit van leven, ‘vivir bien’ volgens de inheemse 

traditie, die overheden hoog op de politieke agenda hebben gezet? Een beter en schrijnender 

voorbeeld van de verschillen tussen het westerse en inheemse ontwikkelingsmodel is bijna niet 

denkbaar. Is de “vooruitgang” zoals in Lima te prefereren? Of hebben de inheemse bewoners 

van het platteland het beter dan de meerderheid van de stadsbevolking? Geen makkelijke vraag 

om te beantwoorden. Maar voor ons als SHI alle reden om initiatieven voor ontwikkeling 

vanuit de inheemse identiteit en kosmovisie te blijven ondersteunen. Slow but steady… 

 

Ik wil ieder van u bedanken die met zijn donatie of door persoonlijke inzet het werk van de SHI 

mogelijk heeft gemaakt. Ik hoop dat u na het lezen van deze nieuwsbrief, wilt overwegen een 

gift aan de SH over te maken. Hiermee staan wij samen sterk voor de volkeren in de Andes. 

Alvast ontzettend bedankt! 

 

 

 

Lucienne Berenschot 

 

Voorzitter 

Stichting Samenwerkingsverband Hoogland Indianen 
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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR  

In 2012 is de samenstelling van het SHI bestuur ongewijzigd gebleven: Lucienne 
Berenschot (voorzitter), Jacob Kroeze (penningmeester), Nico Mentink (evenementen), 
Marisabel Pardo (educatie) en Tom Zwollo (communicatie). Kees Ruyter is de web 
manager van de SHI. 
 
In 2012 is een externe controle uitgevoerd op de financiële administratie van de SHI door 
een onafhankelijke deskundige, Charlotte Malkus. Daarbij zijn geen onregelmatigheden 
aangetroffen. De boekhouding is goedgekeurd en onze penningmeester is formeel 
gedechargeerd. Het bestuur dankt Charlotte voor haar belangeloze inzet!  
 
AANDACHT VOOR DE ANDESVOLKEN IN NEDERLAND 

 

Tinku 

Zoals u in onze vorige Nieuwsbrief en op de website heeft kunnen lezen, zijn we in 2011 
gestart met een nieuw initiatief: Tinku (ontmoeting in Quechua taal). Tinku biedt 
Nederlandse jongeren de kans om de leefwereld en cultuur van de Andes te leren kennen. 
In 2012 hebben drie jongeren, net van de middelbare school, een tijdje meegeholpen op 
de school in Arampampa, Bolivia. 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

Marisabel Pardo 

 
Marisabel Pardo, bestuurslid van de SHI, is de drijvende kracht achter 
Tinku. Enthousiast over de eerste ervaringen, heeft zij Tinku verder 
uitgebouwd. Jongeren kunnen nu kiezen uit ruim 20 organisaties in 
Bolivia, Ecuador en Peru om vrijwilligerswerk te doen en het leven daar 
‘van binnenuit’ mee te maken. De ontvangende organisaties hebben 
allemaal een sociaal-maatschappelijke functie voor de kansarme 
bevolking maar doen dat op uiteenlopende manieren. In de stad of op 
het platteland, door onderwijs, ondersteuning op het gebied van 
landbouw of opbouwwerk in de sloppenwijken. 

 
Inmiddels zijn de eerste vrijwilligsters vertrokken naar Ecuador en Peru. We hopen dat er 
nog veel meer volgen! Meer informatie leest u op de website www.tinku.nl of op de 
Facebook pagina van Tinku. 
 
Discussie avond over quinoa in Wageningen 

Op 28 mei jl. organiseerde de SHI in Wageningen een avond over Quinoa samen met de 
Boerengroep, Otherwise en de ambassade van Bolivia. Dit jaar is door de Voedsel- en 
Landbouw Organisatie van de VN uitgeroepen tot het Internationale Jaar van de Quinoa.  

   Quinoa gewas op het veld 

 

 
Quinoa (Chenopodium quinoa) is een voedselgewas dat al ruim 
7000 jaar wordt verbouwd door de inheemse bevolking in de 
hogere delen van de Andes. Het groeit op arme gronden en 
staat bekend als het ‘godenvoedsel’ want het is heel voedzaam 
en gezond: het zit boordevol mineralen zoals fosfor, kalium en 
magnesium en bevat veel vitamines (A, E en B). Het is 
makkelijk klaar te maken als vervanger van rijst, in soep of in 
salades en –ook niet onbelangrijk- het is lekker! 

Boerin met quinoa oogst  

Eeuwenlang was quinoa vooral indianenvoedsel en werd zelfs in  
de steden van Latijns Amerika nauwelijks gegeten. De laatste 
tien jaar is quinoa echter populair geworden in Europa, de VS, 
Canada en China. De prijs voor quinoa is daardoor enorm 
gestegen. Dat biedt kansen voor de inheemse boeren in de 
arme hoog-landen van de Andes. Maar er zijn ook risico’s: hoe 
voorkom je dat de kwetsbare ecosystemen worden overbelast 
of dat handelaren, in plaats van boeren, met de winst gaan 
strijken? Kan de eigen bevolking de quinoa nog betalen? En 
worden de Andeslanden niet ingehaald door andere, rijkere 
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landen die ook quinoa gaan verbouwen?  
 
Daarover is op 28 mei in Wageningen uitgebreid gesproken met 
het toegestroomde publiek. De bijdrage van de SHI aan het 
debat kunt u lezen op onze website www.hooglandindianen.nl. 
 
Hoofdspreker was Roberto Calzadillo, ambassadeur van Bolivia  

 
 
Informatiestand bij latino concert in Apeldoorn 

 

Bestuurslid Nico Mentink begroet een bezoeker  

Op zondag 2 juni jl. hebben we voor-
lichting gegeven over de Andesbevolking 
en het werk van de SHI aan het publiek 
dat aanwezig was bij een concert met 
latijnsamerikaanse muziek van projectkoor 
Volver in Apeldoorn. 
 
De uitgebreide informatiestand werd goed 
bezocht en met de verkoop van quinoa 
gerechten is een bescheiden opbrengst 
gegenereerd voor onze projectenpot. 
 

 
 
Erkenning van Nederlandse bedrijven voor Peruaanse aardappelboeren? 

Stef de Haan, werkzaam bij het Internationaal 
Aardappel Centrum in Peru en goede bekende van 
de SHI, wil erkenning voor inheemse boeren die 
veel doen om de diversiteit van inheemse 
aardappelrassen in stand te houden. 

 

Hij denkt daarbij aan een beroep op Nederlandse bedrijven die aardappels produceren of 
verhandelen. Zijn zij bereid om de mensen die aan de wieg van de aardappel hebben 
gestaan, financieel te ondersteunen? Dat past goed in de trend van Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen die in Nederland inmiddels gemeengoed is geworden. 
 
De SHI was op 25 juni jl. gastheer van een bijeenkomst waar Nederlandse 
aardappeltelers, mensen uit het bedrijfsleven, NGO’s en de Universiteit van Wageningen 
zich bogen over dit plan. Het initiatief kon op brede steun en sympathie rekenen. Wel werd 
duidelijk dat verdere uitwerking en promotie in Nederland om de nodige inspanningen 
vraagt. Wij denken nog na over onze mogelijkheden om hierin een rol te spelen. Wilt u iets 
doen of heeft u een suggestie? Laat het ons weten! 
 
In voorbereiding: kook workshops met Andes gerechten 

De SHI gaat kookworkshops in het land organiseren om fondsen te werven. Natuurlijk 
staan producten uit de Andes daarbij centraal: aardappel, tomaat en quinoa bijvoorbeeld. 
Die worden in Peru en Bolivia tot heel andere gerechten verwerkt dan hier in Nederland!  
 
Deelnemers gaan onder leiding van latijnsamerikaanse koks en kokkinnen diverse 
gerechten klaarmaken volgens origineel Andesrecept. Daarna is de gezamenlijke maaltijd, 
begeleid door live muziek. Wilt u meehelpen een workshop bij u in de buurt te 
organiseren? Neem contact met ons! 
 

Website en sociale media 

Doorlopende aandacht voor actuele ontwikkelingen in de Andeslanden en activiteiten in 
Nederland is er op onze website en sociale media Facebook, Pinterest en LinkedIn. Web 
manager Kees Ruyter zorgt voor een aansprekende presentatie met kleurrijke illustraties. 
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PROJECTEN IN DE ANDES 

 

 
De school Miguel Mercado 

Het afgelopen jaar hebben wij vooral de school Miguel 
Mercado in Arampampa, Bolivia gesteund. De school 
verzorgt onderwijs voor zo’n 200 Quechua leerlingen. De 
lagere school wordt vooral bezocht door kinderen uit 
Arampampa zelf. De middelbare school met internaat, 
heeft leerlingen uit de hele regio Noord Potosí. Op deze 
school hebben ook de eerste Tinku vrijwilligsters 
meegedraaid en lessen in Engels, computergebruik en 
drama gegeven. 

 

Open dag over cultuur en educatie 

Op 10 november 2012, de verjaardag van Arampampa, organiseerde de school Miguel 
Mercado een ‘Feria Educativa’, een soort open dag waar de leerlingen hun kennis en 
vaardigheden konden laten zien. Er werden wedstrijdjes georganiseerd in de exacte 
vakken en de kinderen gaven zelf toelichting bij de stands die zij hadden ingericht. 
 

 

 

 
De burgemeester van Arampampa heeft het evenement geopend. De directeur van het 
district en de directeur van de school hebben beiden een toespraak gehouden. Naast 
vertegenwoordigers van overheidsinstanties bezochten ook leerkrachten, leerlingen en 
ouders van andere scholen uit de regio deze open dag.  De bezoekers hebben genoten van 
de culturele en educatieve markt, van de muziek, het dansen, het typische eten, de uitleg 
van de kinderen en de verschillende wedstrijden.  
 
. 

  
 
De school zelf heeft het merendeel van het geld verzameld dat nodig was voor materialen 
voor de kraampjes, het transport van mensen, het eten en geschenken aan de leerlingen 
om hun participatie te bevorderen. De SHI heeft een klein bedrag bijgepast om dit 
evenement mogelijk te maken 
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Schooltuin project 

In 2012 heeft de SHI daarnaast een bijdrage gegeven voor het schooltuin project dat de 
school is gestart. De schooltuin is bedoeld om ook praktijklessen te kunnen geven over 
land- en tuinbouw, voedingsleer en milieubescherming. De opbrengsten van de tuin zijn 
bestemd voor de keuken van het internaat dat aan de school is verbonden. Een 
landbouwkundige heeft de leiding over het project en coördineert de activiteiten samen 
met de docenten biologie en natuurwetenschappen, leerlingen van de middelbare school 
en enkele boeren uit Arampampa. 
 
De eerste etappe van het project was de aanleg van de tuin. Die wordt 100 m2 groot en 
daarop zal naast landbouw in de volle grond ook kasteelt gaan plaatsvinden. Van de 
beschikbare fondsen zijn gereedschappen, het materiaal voor een kas en zaaigoed 
gekocht. Daarna gaat de productie van start. De praktijklessen voor de leerlingen vinden 
gedurende de hele productieperiode plaats. 
 

Het ploegen van de grond  De overhandiging van gereedschappen  
 
 
FINANCIEEL OVERZICHT 2012 

 
Toelichting 

In 2012 is een kleine 3000 euro binnengekomen aan giften. Dat is in dezelfde orde van 
grootte van voorgaande jaren. De giften bestaan uit reguliere donaties en grotere 
eenmalige bijdragen (‘giften anders’). 
 
Aan projecten hebben we het afgelopen jaar Є1370 uitgegeven. Totaal Є620 is gegaan 
naar het project Arampampa. De toezegging van Є 1500 voor 2012 aan het Convenio 
Tripartite met IECTA en de Universidad de la Cordillera is voor Є750 geëffectueerd. 
Gewacht wordt op nadere initiatieven van IECTA en Universidad de la Cordillera. 
 
De uitgaven voor publicaties/voorlichting zijn hoger dan in 2011. Daaronder valt het 
beheer van onze zeer informatieve website, waarvoor onze webmaster Є480 per jaar in 
rekening brengt. De post secretariaat is al enkele jaren navenant lager doordat de 
vergoeding voor secretariaatskosten van Є480 per jaar is weggevallen.  
Daarnaast zijn de uitgaven aan abonnementskosten voor onze server Antenna dit jaar 
hoog omdat de rekening voor 2010 en 2011 nu pas is geïnd. De kosten voor opslag en 
verzekering van de collectie van SHI zijn incidenteel lager omdat een deel daarvan al in 
2011 was betaald. 
 
De totale uitgaven waren vrijwel gelijk aan de inkomsten. Al met al is er een toename 
van onze saldi met Є39,96. 
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Jacob Kroeze, penningmeester 
 

Jaaroverzicht 2012 

SALDI PER 1.1.2012          

              

1.0. ASN Optmaalrek 19277,88         

1.1. Rendementrekening 220,67         

1.2. Raborekening 3070,48         

1.3 ING 420,61         

  Kas 0,50         

  Totaal saldi 22990,14         

              

INKOMSTEN   UITGAVEN  

1.4.             

1.5. Donat.2012 940,00   2.1. Projecten 1370,00 

1.6. Giften anders 2000,00   2.2. Publicaties/Voorlichting 1421,79 

1.7. Verkoop boekjes 81,00   2.3. Weefgoedproject 0,00 

1.8. Verkoop div 0,00   2.4. Secretariaat 195,43 

1.9 Rente Rend.rek. 3,28   2.5 Opslag/Verzekering 229,52 

  Rente ASN 473,01   2.6. Diversen 240,59 

        2.7. Inkoop 0,00 

  Totaal 3497,29     Totaal 3457,33 

              

        SALDI per 31-12-2012  

        3.0. ASN Opt. Rek. 19750,89 

        3.1. Rend.rek. Rabo 223,95 

        3.2. Raborekening 2464,82 

        3.3. ING 533,94 

          Kas 56,50 

          Totaal saldi 23030,10 

 


