NIEUWSbrief Queeste 50
In deze vierde en laatste nieuwsbrief berichten we jullie graag over ons bezoek aan
Peru. Op die manier willen we onze Queeste als sponsortocht beëindigen. Maar we
beginnen graag met een dankwoord. Het succes van deze queeste hebben we
namelijk aan jullie te danken! In de allereerste plaats zijn we jullie ontzettend
dankbaar voor de aanhoudende sympathie die we gedurende de voorbije vier volle
jaren hebben ervaren. Een woord van dank uiteraard ook van alle campesinos van
Coopagros, de aardappelcoöperatie van Kishuara. Zij drongen er persoonlijk op aan
jullie allen te danken voor de enorme steun bij de bouw van de heuse chuño-fabriek,
inclusief vrieskamer, wasbekkens, schilmachine, droogkamer,… Daarover lezen jullie
in deze nieuwsbrief uiteraard meer. Bovendien danken wij jullie hartelijk voor jullie
gulle giften. De totale opbrengst van de queeste vinden jullie achteraan deze lijvige
nieuwsbrief. Eindigen doen we door een dubbele droom met jullie te delen, niet over
een nieuw project waar menigeen al naar polst. Wel over de definitieve afronding van
deze hele queeste…
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De herontdekking van Peru
Onze eerste, echte cultuurshock hebben we overleefd… Ergens hadden we gedacht dit ooit in Azië
te beleven, maar blijkbaar stelt Latijns-Amerika zich ook garant voor zo’n ervaring. Het begon
allemaal met een overigens zachte landing in Lima, na een flink vertraagde vlucht. En dan plots,
oververmoeid als we ons voelen, worden we ondergedompeld in een hels verkeer. De Brusselse of
Antwerpse verkeersproblemen verdwijnen letterlijk in het niets. We zien allerlei soorten voertuigen
vooral van Aziatische makelij, maar ook een ons onbekend Peruaans merk; mototaxi’s die je nog
het best kan vergelijken met gemotoriseerde riksja’s; collectivo’s: de goedkoopste manier van
openbaar vervoer; gewone taxi’s; officiële taxi’s;… alles behalve… fietsers. Wel enkele voetgangers
die hun leven riskeren door een hoofdweg te kruisen. Stel het je voor als een baan met twee maal
drie rijstroken, waarbij niemand zich houdt aan die stroken en er soms vijf voertuigen naast elkaar
vechten voor een plaats. Nee, verkeersagressie kennen ze hier niet, de traagste weggebruiker
verliest… En wie zich soms afvraagt waarom er nog een claxon op de modernste wagens zit, die
moet beslist een omweg langs Lima maken. Er gaan geen drie seconden voorbij zonder getoeter.
Vaak om de eigen plaats aan te geven, maar soms ook als trucje van taxichauffeurs om mogelijke
klanten te lokken. Even vragen we ons af hoe hier in godsnaam niet meer ongelukken gebeuren…
Door zo’n taxichauffeur worden we in een minibusje vakkundig door de straten van Lima geloodst,
richting Miraflores, vermoedelijk de veiligste wijk van deze miljoenenstad. Inderdaad, 11 miljoen
mensen wonen in wat sinds de Spaanse verovering de hoofdstad van Peru is. Heel België hokt hier
samen. Twee uren duurt het voor we ’s anderendaags de stad helemaal uit zijn. Hoe verder we
vorderen, hoe armzaliger het wordt, het geheel oogt als echte sloppenwijken. Slechts één attribuut
komt keer op keer weer: de Peruaanse vlag. Iedereen is fier Peruaan te zijn. Dat zien we in België
niet voor mogelijk…

Alpamayo-trekking
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Wandelaars als we zijn, trekken we eerst richting Noorden. Vanuit Huaraz stappen we de Cordillera
Blanca in voor een tiendaagse trektocht. We worden er omgeven door talloze eeuwig besneeuwde
zesduizenders. De berg waarrond we wandelen is “slechts” 5927 meter hoog. De Alpamayo werd
ooit verkozen tot mooiste berg van de wereld en hij, excuseer, zij mag er wezen. Bergen zijn voor
de Andesbewoners namelijk vrouwelijk! Bergen spelen nog steeds een belangrijke rol in het
dagelijkse leven. De hele Peruaanse spiritualiteit is opgebouwd rond de verbondenheid met de
natuur, de bergen in het bijzonder. Agripino, onze persoonlijke berggids maakt ons deelgenoot van
dit alles. Tien dagen lang voelen we ons één met de natuur. Het enige wat we horen, zijn geluiden
eigen aan de natuur. Voor het overige is het enkel de stilte die ons omringt… Het aantal trekkers
die we kruisen, kunnen we op ons één hand tellen, met uitzondering van een filmcrew die in het
midden van onze trekking één dag met ons meetrekt, maar figuranten hebben ze niet nodig…

Machu Picchu

Nadien trekken we het toerisme tegemoet door, andermaal met oponthoud, richting Cusco te
vliegen. Daar wacht ons het volgende avontuur van de Inca-trail, weliswaar op alternatieve wijze. De
eerste dag trekken we immers helemaal alleen langs de oever van de Urubamba rivier kilometerpaal
88 tegemoet. En dat terwijl aan de overzijde diverse groepen met dragers een onafgebroken lijn
vormen. Met 500 zijn ze namelijk, de mensen die dagelijks de Inca-trail mogen aanvatten, kwestie
van de schade op deze eeuwenoude paden te beperken. Maar wij, wij lopen dus alleen, in het
oorspronkelijke voetspoor van Hiram Bingham, de Amerikaan die in 1911 Machu Picchu
herontdekte terwijl hij tevergeefs op zoek was naar het goud van de “lost city of the Incas”. Enkele
boeren wijzen hem in de richting van een overwoekerde site die hij nadien opwaardeerde tot de
topattractie voor toeristen. Onderweg pikken we al twee Incaruïnes mee om tegen ’s avonds de
traditionele Inca-trail te bereiken, maar dan tussen twee golven groepen in. Pas op het einde van de
derde dag komen we meer en meer in het volk. Op de vierde dag in de namiddag bereiken we dan
uiteindelijk Inti Punku, beter bekend als de zonnepoort. Van daaruit bewonderen we voor het eerst
één van de zeven wereldwonderen.
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Toegegeven, het mag er wezen! Zelfs met de 5000 toeristen die per dag tot de site worden
toegelaten in diverse tijdssloten, lukt het vrij aardig om ons in te beelden hoe de Inca’s hier
verbleven, “in the middle of nowhere”. Mogelijks wisten de grote veroveraars niet van het bestaan
van dit pareltje van architectuur. De hoofdstad van het voormalige Incarijk, Cusco, werd namelijk
door de Spanjaarden zo goed als met de grond gelijk gemaakt. De stenen herbruikten ze om grote
koloniale huizen te bouwen en een nog grootsere kathedraal. Maar het summum is toch wel de
Jezuïetenkerk op dezelfde Plaza de Armas, het gezellige hoofdplein van deze stad die leeft van het
toerisme. We wandelen verkeerdelijk eerst die kerk binnen, maar de toegang wordt ons
aanvankelijk geweigerd, er is privé-viering aan de gang. Twee dagen en menige kerkbezoeken later
kunnen we kort zijn: het versmolten Incagoud heeft geen mooiere herbestemming gekregen,
overdadigheid troef! Dit is niet de plaats waar wij tot verbondenheid kunnen komen met alles wat
ons overstijgt… Sorry God, maar wij voelen meer voor de Peruaanse bergen, dan voor de kerken…

Op zoek naar de graal…
Vanuit Cusco trekken we dan opnieuw de bergen over tot in Andahuaylas, het voormalige centrum
van de guerillastrijd van het Lichtende Pad en tegelijk een belangrijke schakel in de cocaïnehandel.
Hier zitten we meteen in een gans ander Peru. ’s Avonds gaan we uit eten in de plaatselijke
“Kentucky fried chicken” en we worden er als enige toeristen omgeven door families Peruanen. We
voelen er ons echt wel thuis en de kip smaakt heerlijk. ’s Anderendaags neemt Lieve Van Elsen,
regio-directeur van TRIAS-Andes, ons in een collectivo mee naar Kishuara waar Coopagros is
gevestigd. We bezoeken er het kantoor en maken kennis met Walter, ingenieur; José, de nieuw
verkozen president van de coöperatie; Santa, één van de beheerders en enkele coöperanten. Meteen
krijgen we als primeur, kwestie van in aardappeltaal te schrijven, de etiketten te zien waar ze hun
gevriesdroogde aardappelen mee op de markt willen brengen.
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Samen rijden we naar de velden. Aan de rand van het veld hebben zich ondertussen heel wat meer
coöperanten verzameld, zowel mannen, vrouwen als kinderen. Iedereen neemt de tijd om zich voor
te stellen en José maakt van de gelegenheid gebruik om enkele moeilijkheden aan te kaarten.
Opmerkelijk is dat elkeen de tijd krijgt om uit te spreken, om te delen met anderen wat die
werkelijk kwijt wil… Pas als iemand uitgepraat is, neemt een ander het woord. Van zo’n
vergadertechniek kunnen wij nog leren.

Ook wij krijgen de kans om ons voor te stellen. Sigrid haalt haar beste Spaans boven en brengt haar
voorstelling quasi naadloos (waarvoor dank aan Sandra!)

“Beste vrienden,
Sta ons toe ons even voor te stellen. Wij zijn Sigrid en Philippe uit België. We zijn ouders van drie
kinderen en werken beiden in een ziekenhuis voor de begeleiding van patiënten en hun familie.
De dagen van dit bezoek zijn voor ons van onschatbare waarde. Al vier volle jaren leven we naar dit
moment toe. Vier jaren geleden, op onze 25ste huwelijksverjaardag, beslisten we om een reis te
plannen naar Peru. Maar we wilden niet alleen als toerist naar hier trekken om te ontdekken hoe
mooi de natuur hier is. We wilden niet alleen als toerist naar hier komen om enkele pareltjes van
architectuur uit de verloren Incacultuur te bewonderen. We wilden ook wel echt contact maken
met jullie, de mensen die hier dag in dag uit werken en leven. Kortom, we wilden deze reis naar
Peru niet alleen voor onszelf ondernemen. Graag wilden we iets voor het land en de bevolking
terugdoen…
En daarom besloten we vier jaren geleden om een sponsortocht te organiseren. Drie jaren lang
wandelden wij telkens één maand lang in het najaar te voet naar Santiago de Compostella, één van
de grootste bedevaartsoorden van Europa. In totaal wandelden we 1 868 km om ons doel te
bereiken. En op 29 september 2018 hebben we het einddoel uiteindelijk bereikt.
Drie jaren lang vroegen wij aan onze familie en vriendenkring maar ook en vooral in het ziekenhuis
of mensen van poetsvrouwen over verpleegkundigen, tot artsen en directieleden bereid waren in
ruil voor de kilometers die we aflegden een som geld te geven via Trias aan Coopagros. En zo
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slaagden wij erin om méér dan 200.000 Nuevos Soles in te zamelen. Met dit geld werd onder
andere de bouw van de chuño-fabriek gefinancierd. En dat is de reden waarom we vanuit Cusco
naar hier zijn afgereisd om samen met Lieve van Trias jullie coöperatie te bezoeken.
Wij zijn hier niet langsgekomen om eens te kijken hoe alles er hier aan toe gaat… Nee, de
voornaamste reden van ons bezoek is dat wij eigenlijk willen leren van jullie. Dus, neem ons maar
mee op jullie velden, in jullie fabriek, overal waar we welkom zijn en laat ons delen in jullie
gebruiken en cultuur. En met een hoofd vol herinneringen en enkele prachtige foto’s keren wij dan
weer huiswaarts om alle belevenissen te delen met de meer 500 sponsors die wij met ons
meedragen.
Uit de grond van ons hart hopen wij dat jullie erin slagen om Coopagros uit te laten groeien tot
een voorbeeldcoöperatie voor andere landbouwcoöperaties in Peru. Maar vooral ook dat jullie
gelukkig mogen zijn en blijven!”

Nadat de voornaamste personen het woord hebben genomen, wordt er een emmer met een
bruinachtig sopje op het veld gedragen en over alle aanwezigen verdeeld. De chicha is eigenlijk een
soort gefermenteerde maïsdrank die al eeuwen door de Inca’s wordt gebrouwen en voor rituele
doeleinden wordt gebruikt. Eerst zegenen we er Pachamama mee, moeder aarde, door een scheutje
op de grond te gieten. Vervolgens sprenkelen we met onze vingers naar de vier windstreken om zo
de zegen te vragen van alle natuurelementen en te hopen op een goede oogst. Dan pas nippen we
een tikkeltje voorzichtig aan dit eerder onappetijtelijk sapje met een overigens onvergetelijke
smaak. Uiteindelijk drinken we twee bekers leeg…
Meteen daarna krijgen we een demonstratie van hun dagdagelijkse taken. Het veld steenvrij maken,
omspitten, voren trekken, planten, bemesten en het pootgoed opnieuw bedekken. En dan wachten
op de regen om het verdere werk te doen…
Niet alleen onder ons toeziend oog, nee! We worden uiteraard aan het werk gezet. Met een
houweel in de hand, op een hoogte van 3600 meter… we schrijven het niet graag, maar na enkele
minuten moet je al opgeven en naar adem happen. Wat een noeste arbeid die deze landbouwers
dag in dag uit moeten verrichten.
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De taken zelf worden duidelijk verdeeld. Vrouwen maken de velden steenvrij. Beiden spitten de
velden om met behulp van een houweel en mannen trekken vervolgens voren. Vrouwen planten de
aardappelen en bemesten. Zij staan uiteraard symbool voor de vruchtbaarheid, ze leunen het dichtst
bij Pachamama aan. Nadien worden de voren door de mannen gedicht.

Het mooie aan het werken in een coöperatie is het feit dat iedereen samenwerkt. Vandaag werkt
men op het veld van de ene landbouwer, morgen op dat van een ander en ondertussen zijn er altijd
enkele vrouwen druk doende met het bereiden van een middagmaal. Vanmiddag staat er een
Pachamanka op het menu. Een traditioneel gerecht met diverse soorten aardappelen en vlees.

Het gerecht wordt normaal in een stenen oven bereid, maar vandaag staat er een reuzegrote
kookpot te sudderen. Na diverse pogingen om het werk te hernemen, keren we ons samen met alle
anderen naar de vrouwen rond de kookpot om in groep de overheerlijke maaltijd te delen.
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Alles wordt met de hand gegeten, van kip zijn we dit gewoon, maar aardappelen uit het vuistje is
toch iets anders. Na de middag rijden we met een open truck opnieuw hogerop de velden
tegemoet. Dit keer mogen we proberen aardappelen te oogsten. Ook dit lijkt makkelijker
geschreven dan gedaan. De campesino’s tonen het ons duidelijk voor om vervolgens zelf aan het
werk te gaan. Maar wij zien niet duidelijk de voren en slagen er beiden in een grote aardappel te
splijten. Die moeten op het veld blijven, de hele mogen we helpen oprapen en zo vullen we samen
met de andere boeren en boerinnen een zak.

Andes: de bakermat van de aardappel
Eigenlijk zitten we net vóór het nieuwe plantseizoen. Vanaf oktober beginnen ze er opnieuw aan.
Dan start ook het regenseizoen. Bij de aanvang van het droogseizoen, in de maanden april en mei,
volgt dan de oogst. De Andes is de bakermat van de aardappel. Zo zijn er meer dan 3000
verschillende soorten, in alle kleuren, maten en smaken. In deze regio telt men ongeveer 600
native potatoes die allemaal door Walter in kaart werden gebracht en in een prachtige hardcover
werden uitgegeven.
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Wij ontvangen een presentexemplaar en krijgen er nog een andere hardcover bovenop over
duurzaam beheer. Ogenblikkelijk stijgt het gewicht van onze bagage met een volle twee kilogram,
voer voor onze handbagage met andere woorden… sowieso gaat dit ten koste van mogelijke
souvenirs die we mee naar huis willen nemen…

Waar maken wij ons zorgen over?! Terwijl Peru het macro-economisch op wereldschaal heel goed
doet, merken wij dat de meerderheid van de bevolking op het randje van de armoede leeft. De
huizen worden uit klei en gras opgetrokken en beschikken meestal over een golfplaten dak en zijn
één peertje elektriciteit rijk. Over elektriciteit gesproken, dat is nog een probleempunt wat de
vrieskamer betreft, maar de onderhandelingen met de overheid voor het plaatsen van twintig
elektriciteitspalen tot aan de chuño-fabriek zijn volop aan de gang. De maanden na de eerste oogst
sinds de ingebruikname van de vrieskamer werkte de installatie met behulp van een generator, maar
dit is slechts een tijdelijke oplossing.
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Een heus dorpsfeest!
Na ons dagje op de velden met de campesino’s haasten we ons met de open vrachtwagen richting
Kishuara. Enkele klassen hebben namelijk wat traditionele dansen voorbereid om ons welkom te
heten. De politie voorziet zelfs een omleiding zodat het hoofdplein volledig verkeersvrij is. Terwijl
wij uitkijken op een prachtig herschilderde parochiekerk - die overigens in schril contrast staat met
de continu in aanbouw zijnde overige woningen die we overal in Peru zien – tonen de
schoolkinderen zich van hun beste kant. Drie dansen later worden ook wij voor de dans
uitgenodigd. Met een feestlint rond m’n lendenen en een Peruanita, een typische Peruaanse hoed
op ons hoofd, geven ook wij onze beste danstalenten prijs.

Nadien krijgen we nog een gebraden cuy (cavia) voorgeschoteld met de vraag om de laatstejaars te
sponsoren voor de Incatrail die ze samen willen ondernemen. Cavia’s die wij kennen als
troeteldiertjes worden hier ter plaatse gekweekt om ze als één van de Peruaanse, culinaire
lekkernijen te serveren. De geroosterde cavia’s geven we meteen door aan de vrouwelijke
coöperanten die ze nadien in het bureau van Coopagros onder elkaar versnijden en verdelen, een
ongelooflijk gebaar van solidariteit... Wat het sponsoren betreft, tasten we andermaal diep in onze
zak en maken zo 12 zestienjarigen gelukkig. Als afstammelingen van de Inca’s hebben zij meer dan
ons het recht om deze uitzonderlijke site te bezoeken.
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Chuño Blanco
’s Anderendaags brengen we een bezoek aan de eigenlijke chuño-fabriek. Vandaag is ook Thomas
Ancco aanwezig, samen met twee collega’s van de universiteit van Andahuaylas. Thomas hebben we
al eerder ontmoet in de Food Pilot van het ILVO te Melle. Samen met Wenceslao Medina was hij er
enkele maanden geleden te gast, beiden vertegenwoordigden ze de universiteit van Andahuaylas,
UNAJMA. Samen met het ILVO onder leiding van Nathalie Bernaert en de Hogeschool Gent
onder leiding van Marianne De Meerleer doen deze drie partners gezamenlijk onderzoek om de
kwaliteit van de in Kishuara geproduceerde chuño’s te optimaliseren.
De fabriek zelf is in een U-vorm gebouwd. Wanneer de aardappelen aankomen worden ze eerst
gespoeld en gesorteerd. Niet alle aardappelen komen namelijk in aanmerking. De grote aardappelen
worden onmiddellijk verpakt en voor verkoop aangeboden. Het zijn slechts de kleinere aardappelen
die voor het vriesdrogen in aanmerking komen. Deze worden vervolgens in bakken geladen en de
vrieskamer ingedragen. De vrieskamer met een capaciteit van 3 ton werd getekend en ontworpen
door de leerlingen van het VTI van Torhout, nu reeds drie jaren geleden. Het duurt bij benadering
vier uren voor alle aardappelen de gewenste temperatuur van -15° Celsius hebben bereikt. Nadien
worden ze gedurende vier volle uren op die temperatuur gehouden.

Na de vriesnacht worden de aardappelen in de vroege ochtend uit de vrieskamer gehaald en naar de
vijf waterbekkens gebracht. Deze spoelbakken staan buiten en worden van water voorzien door een
aftakking van een snel stromende bergrivier naast de fabriek. De aardappelen worden er gedurende
een tiental dagen in stromend water gelegd. Tijdens dit dagenlange proces worden alle giftige
stoffen uit de aardappel gehaald. Het maakt de aardappel meteen ook een stuk poreuzer en de schil
komt langzaam en vanzelf los. Na een tiental dagen worden de aardappelen voor de tweede maal
naar de vrieskamer gebracht en wordt hetzelfde vriesproces herhaald voor een hele nacht.
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Vervolgens worden de aardappelen door een nieuw aangekochte schilmachine gehaald . De
loszittende schillen schudden als het ware los van de diepgevroren aardappel. En zo gaan de
aardappelen naar de droogkamer. De droogkamer heeft geïsoleerde aluminium wanden en een dak
van dik, transparant plastic. Hierdoor wordt een serre-effect gecreëerd waarbij temperaturen van
boven de 50° worden gehaald. Om tijdens de nachten niet teveel warmte te verliezen, plant men
nog de bouw van zonnecollectoren. Net zoals het spoelproces neemt ook het droogproces
meerdere dagen in beslag. Vermoedelijk ook een tiental dagen, maar dit moet allemaal nog
proefondervindelijk worden vastgelegd.

Nadien gaan de verse chuño’s opnieuw de fabriek in waar ze worden gewogen, verpakt en van de
nodige etiketten voorzien. En zo zullen de chuño blanco’s worden klaargemaakt voor de verkoop.
In vergelijking met het letterlijke veldwerk dus een weinig arbeidsintensief proces, maar wel heel
lang in tijdsduur. Eenmaal de chuño bij de eindgebruiker aankomt, is deze laatste zeker van een
product dat eeuwenlang bewaart. Inca’s mummificeerden namelijk de dode lichamen en gaven hen
heel wat offers mee voor het volgende leven waar ze sterk in geloofden en waarschijnlijk ook op
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hoopten. Naast de gebruikelijke cocabladeren om hun god van de bergen te eren, vonden
archeologen vaak chuño’s terug. Enkele gevriesdroogde aardappelen werden getest en blijkbaar
hadden die hun voedingswaarde zo goed als behouden.

Waarom deze semi-industrialisering noodzakelijk is…
Eeuwen geleden reeds ontwikkelden de Inca’s een natuurlijke bewerkingstechniek om aardappelen
langdurig te bewaren. En deze techniek vindt in Peru nog steeds navolging, alleen wil het klimaat
niet meer mee… Lokale telers brengen ze boven een bepaalde hoogtegrens en laten ze vriesdrogen
in de ijskoude berglucht. Daarna worden ze ondergedompeld in stromend water en opnieuw
gedroogd in openlucht. Het resultaat zijn witte gevriesdroogde aardappelen, tunta’s of nog chuño
blanco’s zoals ze bij Coopagros worden genoemd. Door de klimaatopwarming worden de lage
nachttemperaturen die essentieel zijn voor het tunta-verwerkingsproces de jongste jaren niet of
nauwelijks bereikt, wat leidt tot grote verliezen en tegelijkertijd het levensonderhoud van
honderden landbouwgezinnen bedreigt.

Over koekjes, groenten en trucha
Hoe dan ook, een chuño kan je niet zomaar als tussendoortje verorberen! Het is ook niet het beste
ingrediënt om eens snel te bereiden, voor als je bijvoorbeeld slechts 30 minuten tijd hebt… De
chuño dient vooraf voldoende te weken en nadien kan deze verwerkt worden zoals een gewone
aardappel, maar dan met een onevenaarbare smaak. Chuño’s kunnen ook tot meel vermalen
worden en vervolgens worden verwerkt bij de bereiding van bijvoorbeeld koekjes. Door de
poreusheid moet het meel echter worden vermengd met andere bloem, anders worden de koekjes
te broos en breekbaar. Luis, de eigenlijke uitbater van de chuño-fabriek, biedt ons enkele koekjes
aan om uit te proberen, ze smaken naar meer!

Ondertussen bereiken we het einde van de rondleiding en daar verschijnen ze opnieuw op het
toneel, de leerlingen van de secundaire school van Kishuara. Ze hebben een project uitgewerkt om
het regenwater van de schoolgebouwen op te vangen en daarmee een eigen groentetuin te
irrigeren. Het belang van zo’n moestuin is heel groot. In deze streek heerst er namelijk
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bloedarmoede bij de jeugd, bij gebrek aan het eten van groenten. We ondervinden het quasi
dagelijks tijdens ons verblijf. Aardappelen en rijst worden bij elk gerecht geserveerd. Erwtjes,
wortelen en bonen zijn vaak op één hand te tellen. Slechts hier en daar krijgen we bloemkool of
broccoli aangeboden bij de lunch of het avondmaal.
Aan de toegangspoort van de chuño-fabriek wordt ondertussen een middagmaal bereid. Dit keer
staat er forel op het menu. Trucha behoort tot de voornaamste vissoorten in Peru. We treffen het
aan op de kaart van het merendeel van eender welk restaurant. De door de vrouwen bereidde trucha
smaakt overheerlijk. We krijgen er natuurlijk diverse soorten aardappelen bij, enkele stukjes tomaat
en veel, héél veel rode ajuin. Ook de chilisaus zal nooit ontbreken. Andermaal eten we met de
vuist, wat het fileren van de forel wel behoorlijk moeilijk maakt. Een drietal velletjes toiletpapier
worden ons achteraf aangereikt als servet. Iedereen straalt en ziet er gelukkig uit!

Een waar fabrieksfeest!
Buiten wordt ondertussen een grote, versierde tak van een eucalyptusboom in de grond geplant.
Walter neemt het woord en legt vast dat alle coöperanten volgend jaar op 27 september dit feest
zullen herhalen, ter herinnering aan ons fabrieksbezoek. Na zijn korte toespraak beginnen een
tweetal muzikanten met het spelen van een lied en zingt een Peruaanse op een wat vreemde toon
een traditioneel carnavalslied. Alle aanwezigen vormen één kring en dansen rond de eucalyptus,
met uitzondering van één koppel dat dicht rond de boom danst met een bijl in de hand. Na enkele
rondedansen gaan afwisselend man en vrouw aan de slag met de bijl. Beiden slaan enkele malen in
op de stam en dansen dan verder door naar een volgend paar. En zo wordt er verder gedanst en
gezongen tot de boom het op een bepaald moment begeeft. Een driejarige wordt net van onder de
vallende eucalyptus gered. In een mum van tijd wordt de hele boom geplunderd door alle
omstaanders. De versiering: enkele kleurrijke draagdoeken en wat keukengerei worden door de
campesino’s in beslag genomen. Zelf staan wij er wat verwonderd bij.
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Mijn danspartner, die uiteindelijk de boom
omhakte, en ikzelf krijgen een ballonrijke
twijg in de hand en mogen nog een laatste
rondedans maken.
De ultieme beloning is de uitnodiging voor
het feest op 27 september 2020. Dat zal
voor mij vermoedelijk wat moeilijker zijn,
tenzij… je weet maar nooit…
Ons bezoek aan Kishuara nadert zo haar eind. Enkele officiële afscheidswoorden worden
uitgewisseld en ook Sigrid neemt opnieuw in het Spaans het woord. We danken voor de
ongelooflijke gastvrijheid, het lekkere eten, de tijd die ze voor ons vrijmaakten, het onvergetelijke
feest dat ze organiseerden,… Tegelijk wensen we hen veel geluk toe in hun verdere leven, een goede
gezondheid en ook heel veel kracht en doorzettingsvermogen om er verder en samen voor te gaan.
De vriesdroogkamer staat er, maar nu moet ze renderen. De toekomst ligt in hun handen. Ergens
proberen we hen te laten aanvoelen dat we blijvend achter hen staan. Aan de campesinos nu om te
vertrouwen in de toekomst. Het echte afscheid is bijwijlen aangrijpend en voor beide partijen
emotioneel. Er wordt stevig omarmd om zo de kracht figuurlijk door te geven. Hier en daar pinkt
een campesina een traan weg, wat het ons uiteraard niet eenvoudiger maakt…
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Op de valreep vraagt iemand ons naar de betekenis van het logo dat prachtig op de drie zijden van
de chuño-fabriek prijkt. In een notendop vertellen we over de kraanvogels die ze als flamingo’s
hadden gezien. Kraanvogels die als trekvogels symbool staan voor de verbondenheid over de
wereld, de solidariteit en de uiteindelijke wereldvrede!
Ook het woord queeste pogen we te vertalen als de zoektocht in het leven naar de ware zin. En dat
wij ons leven betekenis willen geven door iets voor een ander te doen. Door niet alleen als toerist
een exotische bestemming te verkennen, maar ook daadwerkelijk iets voor de bevolking te
betekenen. Alleen zo komen diverse volkeren en culturen echt dichter bij elkaar en leren we elkaar
ondanks alle verschillen in taal, gewoontes, cultuur, religie, geschiedenis, voeding, levensstijl,…
beter kennen. En zo leren we elkander ondanks de andersheid zien als gelijken, namelijk als mensen
die maar één doel voor ogen hebben en dat is gelukkig zijn. En dat ultieme geluk ontdek je maar in
verhouding met anderen, met de natuur die je omringt en voor gelovigen met de Andere die ons
uiteindelijk in dit alles overstijgt…

Tenslotte krijgen we nog een zakje gevriesdroogde aardappelen mee. Verschillende mensen hebben
er ons naar gevraagd… maar we moeten jullie teleurstellen. Dit plastic zakje heeft het ILVO
ondertussen in handen om de kwaliteit te onderzoeken en zo het productieproces verder te
optimaliseren… Maar wie weet, komt er ooit een dag waarop de chuño’s van Coopagros de
wereldmarkt bereiken en ook in Vlaanderen zullen gesmaakt worden als een oude Inca-lekkernij.
Dat laatste is uiteraard een verre toekomstdroom!

Onze dromen op een rijtje…
In de derde nieuwsbrief haalden we het al even aan. We dromen ervan om onze queeste in
boekvorm uit te geven. Maar het uitschrijven van het hele verhaal is door familiale omstandigheden
uitgelopen. In 2020 hopen we dit te kunnen afwerken en dan start de zoektocht naar een
mogelijke uitgever…
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Daarnaast willen we jullie ook een kans geven om onze tocht naar Santiago de Compostella met
ons mee te herbeleven. We hopen jullie eind 2020 uit te nodigen op een voorstelling en daarmee
de queeste definitief af te sluiten. Een uitnodiging volgt, maar daarvoor vragen we nog wat
geduld…

Queeste 50 in cijfers
De cijfers hieronder geven de totale opbrengst weer van bij de start van de
sponsorcampagne op 11 november 2015 tot en met 8 november 2019:
 TRIAS registreerde een totale opbrengst van 57 126,25 EUR voor Coopagros.
 In totaal wandelden wij 1 868 kilometers van Le-Puy-en-Velay over Santiago de
Compostella naar Fisterra en Muxia tot Santiago de Compostella
 in drie septembermaanden van de jaren 2016, 2017 én 2018
 in 81 stapdagen
 wat een gemiddelde maakt van 23,06 km per dag.
 Concreet betekent dit dus een bedrag van 30,58 EUR per gestapte kilometer.

Zelf leggen we hierbij ons sponsorproject voor Coopagros stil.
Maar TRIAS blijft de aardappelcoöperatie verder ondersteunen!
En wij houden contact met de campesino’s ter plaatse…
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