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NGO PROJECT AMAZONETEAM

LA JUNTA DIRECTIVA EN ANTONIO

INLEIDING:
In Maart 2010 is Stichting Triniteit begonnen met de voorbereidingen te treffen voor haar NGO (non-governmental
organization) project. Nu een dik jaar later is de stichting daadwerkelijk begonnen met de plannen die destijds
bedacht zijn uit te voeren als Stichting Trinitiet zijnde. De stichting doet dit omdat onze voorzitter Antonio Schefer
destijds; tijdens zijn achtste rondreis in Peru, benaderd werd door enkele bestuursleden van een inheemse stam van
de Amazone van Peru; met een speciaal verzoek aan zijn adres.
De bestuursleden van deze inheemse stam genaamd Shipibo’s vroegen destijds om zijn hulp op het gebied van de
verbetering van zelfstandig inkomsten genereren en het zoeken naar een nieuwe online afzetmarkt in Europa en
importeurs voor hun zelfgemaakte producten; waaronder sieraden, kleedjes, keramiek, tassen, dreamcathers en
andere op de handgemaakte producten waarmee ze inkomsten kunnen genereren voor hun stamleden. Verder werd
er hulp gevraagd op het gebied van landbouw en toerisme.
Vanaf het moment dat het verzoek bij onze voorzitter werd ingediend, werd er meteen een link gelegd met de toen
nog op te richten Stichting Triniteit. De filosofie van de stichting is immers niet alleen een spirituele bijdrage te
leveren aan deze wereld middels de bekendmaking van het Urantia Boek; maar ook daadwerkelijk sociale projecten,
die de gedachtegoed van het boek kunnen uitdragen te ondersteunen en waar wij onze naam aan kunnen verbinden
als partnerorganisatie.
Het project van het Amazoneteam wat verderop uitgebreid beschreven zal worden, is hier een perfect voorbeeld van.
Wij als stichting willen heel graag meedoen aan effectief natuurbehoud en helpen graag hen die een positieve
bijdrage willen doen aan deze wereld, als we het hebben over het delen van kennis en cultuur om een planeet van
Licht en Leven tot stand te brengen. Verder helpen we graag de milleniumdoelstellingen van de VN te bereiken ten
behoeve van de minder bedeelden en wat we mede met dit project kunnen bewerkstelligen.
WERKPLAN:
Na een vijftal vergaderingen gehad te hebben in een tijdsbestek van maart t/m mei met la junta directiva van
SOIBIRI (het bestuur van deze lokale gemeenschap), andere stamleden, de burgemeester van de stad Tingo Maria
(een stad die zich overigens bevindt in de Regio, Huanaco en ook wel eens de poort naar de Amazone wordt
genoemt), en andere betrokkenen is het volgende stappenplan destijds bedacht:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gezamelijk een werkplan opstellen met het bestuur van de SOIBIRI en San Fransico gemeenschap
Begroting opstellen
Onderzoek doen naar de beste manier om het project succesvol te laten verlopen
Kijken naar geschikt land voor het project
Werkgroep aanstellen die het project wil uitvoeren
Een geschikte parnterorganisatie in Peru zoeken die de Shipibo’s kunnen ondersteunen
Zoeken naar steun en geld om land op te kopen in Tingo Maria en het zoeken naar alternatieven indien
noodzakelijk
8. Lokale architecten zoeken die de bouwtekeningen wil maken
9. De San Fransico gemeenschap bezoeken waar de meeste van de Shipibo’s oorspronkelijk vandaan komen
10. Buiten Peru; in Nederland en de rest van de wereld zoeken naar organisaties, bedrijven en andere partners
die het project willen meehelpen uitvoeren
11. Contacten onderhouden met de lokale Universiteit van Tingo Maria voor de UTZ certificering
12. Cacao en koffiecoörpiraties in Peru zoeken die de mannen van de stam willen meehelpen deze producten, te
verbouwen, op te kopen en te exporteren naar Europa
13. De gemeente via de burgemeester van Tingo Maria benaderen voor hulp te bieden aan het project
14. Inzamelingsacties in Europa organiseren; ten behoeve van het project
15. Bestuursopdracht en een notariële machtiging aan Antonio Schefer geven
16. Vooronderzoek doen in Nederland naar een afzetmarkt
17. Vrijwilligers en stagaires in Nederland zoeken die in het algemeen willen helpen het project
succesvol te maken; bedoeld voor inzameling, handtekening, voorlichting en
publiciteitsacties of andere project gerelateerde taken.
18. Stagaire of vrijwilliger modeontwerper zoeken, die bereid is naar Peru te reizen om daar een
paar maanden lang het project te monitoren met als inzet productverbetering, toepassing en
durzaamheid.
19. Een eigen stichting in Nederland indien noozakelijk oprichten om slagvaardiger te werk te gaan
20. Website maken
21. Werkplan en ander materiaal online zetten
22. En andere taken uitvoeren ten behoeve van project
Al het in grijze vlakken beschreven hierboven is wat de stichting inmiddels al heeft bewerkstelligd heeft zoals de
punten 1, 3, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 19. Punten 2, 4, 5, 7, 8, 10, 20, 21 en 22 het dikgedrukte is wat we gedeeltelijk al
gedaan hebben of wat we nog niet hebben kunnen afronden vanwege ontbreken van concrete middelen zoals
bijvoorbeeld geld, geen hebben van materialen, toezeggingen of waar we momenteel simpelweg nog mee bezig zijn.
De punten 14, 17 en 18 kunnen alleen gedaan worden met genoeg draagvlak, vrijwilligers, stagaires en worden nu
pas uitgevoerd worden omdat de stichting onlangs haar k.v.k. heeft gekregen.
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