
Peru, ver en toch nabij  



sinds lange tijd een nauwe band tussen België/de Lage Landen en Peru: 

Samen geschiedenis onder de Spanjaarden : Karel V en Filips II  

19e eeuw : Peru neemt onze liberale grondwet over, een tijdje na hun onafhankelijkheid (1821); en copiëren het justitie-

paleis van Brussel op kleinere schaal; samenwerking/investering in mijnbouw, treinsporen en metaalindustrie… en 

eerste professoren 

20e eeuw : bilaterale akkoorden tussen beide staten; ‘ontwikkelingssamenwerking’ zeer intense vanaf de jaren 50 en 60 



Recente geschiedenis :  

decennialange verwaarlozing binnenland en armste bevolking  

+  interne oorlog tussen maoïstische beweging Sendero Lumi-

noso – Lichtend Pad en de staat (politie en leger) :  

20 jaar oorlog (1980- 2000) 





1995-2012 universitaire samenwerking  

leidt tot duurzame samenwerking 

opbouw psychologie opleiding:  

1995 – 2003 : Belgische ontwikkelingshulp : ABOS/VLiR.  

Uitbreiding van contacten met andere faculteiten en universi-

teiten in deze wereldstad. 

Samen met Peruaanse professorenan een jonge Peruaanse 

universiteit, de Universidad de Lima, bekomt Jos Cor-

veleyn uit Linden (KU Leuven, Faculteit psychologie en 

pedagogiek) een 5-jaren beurs voor uitbouw van een 

nieuwe psychologie-opleiding; psychologie met sociale 

inslag, ten dienste van hen die het het meest nodig heb-

ben : de mensen uit volkswijken rond de meer burgerlij-

ke centrum-districten van Lima. 



Gevoelens leren benoemen – oefensessie met jonge kinderen 

uit volksbuurt 

Computers geleverd door KU Leuven ABOS/VliR-project – in 

opvangtehuis voor geplaatste kinderen 



Computers geleverd door KU Leuven ABOS/VliR-project – 

in opvangtehuis voor geplaatste kinderen 







Het project van Suyana (vzw) en Padma (onze Peruaanse 

NGO)   

Zorg voor slachtoffers van de psychosociale gevolgen van 

geweld:  

 Structureel geweld (de staat: extreme armoede, gevolg 

van decennia-lange verwaarlozing van binnenlanden) 

 Oorlogsgeweld in 1e en volgende generaties van slacht-

offers: posttraumatische stoornissen 

 Familiaal geweld 





Preventie: bewustwording en emancipatie 

Werkgroepen met ouders / Werkgroepen met leraren  

Over : Hoe omgaan met emoties? Hoe omgaan met angst?

Een positieve opvoedingsstijl. Zelfzorg.  

Verzet tegen geweld : assertief in plaats van agressief 

Zorg voor de jongsten :  

psychologen op school en tijdens speelpleinwerking in de 

zomer 


