
 
 
 
 

WATER OF MIJNBOUW IN PERU - WAT KIEST DE BOER? 
Marco Dueñas Guamaní is boer, 25 jaar en getogen in Ccoyani, een gemeenschap gelegen op 
3.980 m hoogte en  op 4 uur van stad Cusco (Peru). Marco woont samen met zijn vrouw Eliza-
beth en een zoontje van 3, Mark. Hij is vlot en optimistisch. Na het regenseizoen heeft hij zijn 
handen vol met de oogst. Dankzij de aanleg van een irrigatiesysteem 3 jaar geleden en de 
keuze voor een verscheidenheid aan gewassen kan hij het hele jaar door oogsten: aardappe-
len, groenten en graan. Genoeg om rond te komen. Marco ziet de toekomst positief tegemoet! 
 
Het leven zag er niet altijd zo rooskleurig uit in Ccoyani. In het hele gebied is de klimaatveran-
dering al enkele jaren voelbaar. De monocultuur, waarbij jarenlang enkel aardappelen werden 
geteeld, heeft de gronden in Ccoyani uitgeput. De boeren kunnen niet rekenen op overheids-
steun voor kwaliteitszaden, herbebossing met lokale bomen en gewassen, enz. 
 
Vruchtbare gronden dankzij irrigatiesysteem 
Al 13 jaar leert Cedep Ayllu, een partnerorganisatie van Broederlijk Delen de boeren zich te 
weren tegen de impact van de klimaatverandering. Door verschillende gewassen te telen en, 
vooral, de installatie van irrigatiesystemen hebben ze toch genoeg om van te leven.  
“Als er geen water was, dan hadden we al deze dingen niet. Water is leven. Waar water is, 
hoeven we niet te wachten op de regen. Zolang er water is, kunnen we blijven werken, het hele 
jaar door.” (Marco) Het is de strijd tegen watertekort die centraal staat in de overlevingsstrate-
gie van de gemeenschap Ccoyani, En dat werkt! 
 
Bedreiging: grootschalige mijnbouw in Ccoyani 
Een nieuwe dreiging kan de toekomstplannen van Marco opnieuw in het gedrang brengen. 
Mijnbouwbedrijven kochten bij de Peruviaanse overheid het recht om te zoeken naar mineralen 
en deze vervolgens te ontginnen. De grote bedrijven oefenen massaal veel druk uit om toe-
stemming te krijgen van straatarme gemeenschappen. 
De mijnbouw zou het einde betekenen van Ccoyani en andere gemeenschappen in de omge-
ving. De hele bergketen zal verdwijnen. De boeren hebben geen grond meer om te bewerken. 
De waterbronnen zullen worden vernietigd of vervuild. In nabije dorpen ziet men hoe dieren en 
mensen verziekt werden en stierven door een grootschalige mijn. Velen trokken weg. 
 
Broederlijk delen kiest partij voor landbouw en tegen mijnbouw, als één sterke gemeen-
schap. Partnerorganisaties informeren de gemeenschappen correct over de impact die mijn-
bouw heeft op het prachtige, bergachtige woongebied. Maar ook over de rechten van de ge-
meenschap en hoe ze die rechten kunnen afdwingen. Of hoe ze kunnen onderhandelen met 
een mijnbouwbedrijf. En ze bieden juridische hulp. 

Broederlijk Delen stelt de plannen van de 
plaatselijke bevolking tegen ongelijkheid cen-

traal. Om die plannen te realiseren, onder-
steunt zij initiatieven van lokale organisaties. 

Broederlijk delen start zelf geen projecten op. 
Maar ze werkt samen met zo’n 160 partneror-

ganisaties. Ze steunt deze organisaties met 
geld, deelt onze kennis, brengt hen samen om 

ervaringen uit te wisselen en stimuleert onder-
linge netwerking. Zo zijn ze als organisatie 

sterker en komen ze samen op voor hun rech-
ten. 

Steun partnerorganisaties van Broederlijk 

Delen in hun strijd voor LEVEN  

en tegen ONRECHT. 

Wij komen aan huis om bijgaande enveloppe weer op te halen 

met jouw bijdrage vanaf 8 maart tot Pasen. Geef anderen de 

kansen die jij hier vanzelfsprekend hebt. Dank!  

(Niemand gezien? Stop de enveloppe in de deurgleuf van  het WD Secretariaat, Kapel-

straat 19) (Wil je geld storten? Breng jouw overschrijvingsformulier dan naar de bank!) 

Kom meedoen met jouw gezin, familie, vriendenkring 

aan de  (H)eerlijke maaltijd  
op  Palmzondag 29 maart vanaf 12 uur  

Lekker eten ten voordele van Broederlijk Delen 

in het Gildenhuis te Broechem. Welkom! 

VECHT MEE VOOR TOEKOMST 

VOOR BOEREN IN PERU 

Kapelstraat 19   2520  Broechem - R&W vzw - ON 459.814.147 

Help kinderen ZELF te sparen voor Peru! 
Wij geven hen een spaarbusje op school! 

KIES OOK - STEUN BROEDERLIJK DELEN  EN BOEREN IN PERU 
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