
 

 
Vacature: Global Engagement CATAPA Officer (GECO) (m/v/x) 

te Cajamarca/Ibagué, Colombia 

 
CATAPA is een sociale en ecologische beweging die met een participatieve en            
geïntegreerde aanpak werkt aan anders globalisering en duurzame        
ontwikkeling. CATAPA focust hierbij op de problematiek van mijnbouwconflicten         
in Latijns Amerika. In Latijns-Amerika ondersteunt CATAPA de lokale         
gemeenschappen die (potentieel) worden getroffen door de negatieve impact         
van mijnbouw. 

De GECO zal de samenwerking opnemen met CATAPA’s partnerorganisaties in          
Colombia: het jongerencollectief COSAJUCA (Colectivo SocioAmbiental Juvenil       
Cajamarcuno) in het dorp Cajamarca (Tolima), het milieucomité in Cajamarca          
(Tolima) en de milieubeweging Comité Ambiental en Defensa de la Vida in de             
stad Ibagué (Tolima). Deze partnerorganisaties spelen een centrale rol in het           
geweldloze verzet tegen het geplande mijnbouwproject La Colosa . De GECO           
zal met de verschillende partners activiteiten ondernemen in de nasleep van de            
succesvolle en bindende Consulta Popular in maart 2017 aan de hand waarvan            
een gemeentelijk verbod op mijnbouw doorgevoerd werd. 

 

Taakomschrijving GECO – vrijwilliger 

● Deelnemen en bijdragen vanuit eigen capaciteiten aan evenementen en         
activiteiten van de milieubeweging Comité Ambiental en Defensa de la          
Vida in Ibagué en COSAJUCA in Cajamarca, Colombia. 

● Een ondersteunende, uitvoerende en opvolgende rol opnemen in de         
lopende projecten die CATAPA samen met haar partnerorganisaties        
uitvoert. (Thema’s: gemeenschappelijk waterbeheer, organisatie- en      
netwerkversterking, strategische communicatie en mobilisatie,     
biolandbouw en korte-keten-handel, jongeren) & nieuwe project(-luiken)       
schrijven. Kennis biolandbouw is een pluspunt. 

● Ontvangen en opvolgen van medewerkers van CATAPA in Colombia         
(voornamelijk Stagiairs en Thesisstudenten). Erop toezien dat ze een         
nuttige bijdrage leveren aan het werk van de partners en hen helpen een             
netwerk uit te bouwen voor hun werk en/of onderzoek in Colombia. 

● Consultas Populares rond mijnbouw op andere plaatsen in Colombia         
ondersteunen, en het recht op de Consulta Popular verdedigen         
tegenover de restricties van de overheid. 



 

 

● Opvolging van de case ‘La Colosa’ in Cajamarca en omgeving en           
beeldmateriaal verzamelen. 

● Kennis en aanpak van CATAPA met COSAJUCA en de milieubeweging          
in Ibagué delen o.a. via de Colombiawerkgroep en sociale media. 

● Met het lobby team van binnen Colombia (YLNM, Tierra Digna, Agua y            
Territorio, Cosajuca, Comité Ambiental en Defensa de la Vida) en buiten           
(vrijwilligers CATAPA Colombia) de nodige informatie verschaffen en de         
prioriteiten bepalen voor het lobbywerk in de EU door OIDHACO. 

● Overleggen en coördineren binnen de verschillende      
samenwerkingsverbanden lokaal en internationaal. Ondersteunen van      
Movimiento Nacional Ambiental, het nationale milieunetwerk, door het        
werk en verzet van de verschillende leden ervan en het netwerk zelf te             
visibiliseren, ondersteunen. Ondersteunen van het Netwerk van       
milieucomités in Tolima door de milieubeweging van Ibagué te helpen om           
de verschillende gemeenschappen te visibiliseren en de problematieken        
te registreren. 

● Uitwisseling met andere processen die eenzelfde strijd voeren, het grote          
plaatje schetsen van de strijd tegen (goud-) mijnbouw in Colombia en           
afhankelijk van tijd en interesse, andere minder bekende bewegingen         
bezoeken om deze in de kijker te zetten en internationaal aandacht te            
vragen. 

● Externe communicatie over lokaal en (inter)nationaal nieuws over        
mijnbouw, extractivisme en sociale bewegingen en CATAPA en       
achterban informeren over recente ontwikkelingen. Dit kan via blogs,         
video’s, podcasts, artikelen en foto’s op de website, nieuwsbrief en          
sociale media van CATAPA. Ook schrijft de GECO mee aan het           
maandelijkse online tijdschrift Mines&Territory en onderhoudt het de        
CATAPA Colombia Facebook pagina. 

● De strategische relaties tussen CATAPA en andere lokale en nationale          
organisaties onderhouden, verder uitbouwen, en mogelijkheden     
aftoetsen voor nieuwe samenwerkingsverbanden. 

● Werking in België: De GECO levert informatie en materiaal ter          
versterking van onze campagnes in Vlaanderen. Na terugkeer is hij/zij         
bereid zijn kennis en ervaring intern en extern te delen. De GECO            
onderhoudt een sterke band met de Colombia werkgroep en levert hen           
zowel informatie aan als denkt na over mogelijke acties en ondersteuning           
vanuit België. 



 

Profiel 

● Je bent minimum 20 jaar. 

● Je hebt een zeer goede kennis (gesproken en geschreven) van het           
Spaans en Nederlands, bij voorkeur ook Engels. 

● Bij voorkeur een band met CATAPA, bv in het verleden een engagement            
opgenomen, samengewerkt,... 

● Je kunt een kennis van de mijnbouwproblematiek voorleggen. 

● Ervaring in/kennis over de context van Colombia is een pluspunt. 

● Je hebt inzicht in fondsenwerving en projectbeheer. 

● Inzicht in de versterking van lokale economieën, biolandbouw en         
korte-keten-handel is een pluspunt. 

● Inzicht en ervaring in gender is een pluspunt  

● Je bent diplomatisch ingesteld en houd je op de achtergrond als de            
situatie gevaarlijk wordt. 

● Je bent sociaal en communicatief vaardig. 

● Je functioneert zowel zelfstandig als in team goed. 

● Openheid en respect voor culturele verschillen tonen en je kunnen          
aanpassen aan andere culturen en organisatievormen. 

● Je bent bereid om fondsen te zoeken om de nieuwe samenwerking en je             
eigen functie en werkingskosten te bekostigen. 

● Het is een pluspunt als je je voordien kan vrijmaken om in te werken. 

● Je bent geïnteresseerd in een engagement binnen CATAPA na         
terugkeer. 

 

Periode 

Idealiter vertrek eind augustus 2019. Afhankelijk van de verkregen fondsen gaat           
het om minstens 6 maanden, bij voorkeur verlengd tot een jaar. Na 6 maanden              
zal er een evaluatie van de GECO plaatsvinden. Indien deze negatief en niet             
meer bij te sturen is, bestaat de mogelijkheid dat de samenwerking stopgezet            
wordt. 



 

Wij bieden: 

● Voorbereiding vóór vertrek en omkadering en opvolging tijdens het         
verblijf. 

● Een volledige reisbijstandsverzekering. 

● Een bijdrage in de leefkost indien je geen recht hebt op een uitkering in              
België̈ (375 euro/maand). CATAPA komt niet tussen in de kost van het            
vliegticket. 

 

Geïnteresseerd? 

Stuur je CV en motivatiebrief naar charlotte.christiaens@catapa.be en dit ten          
laatste op 6 augustus 2019. We nemen contact op met jou in de loop van de                
week nadien. 

Meer informatie? Neem contact op met karlijn.vandenbroeck@catapa.be of        
mattijs.vandenbussche@catapa.be. 

 

CATAPA  

Maria Hendrikaplein 5, 9000 Gent 

www.catapa.be 
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