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Om het merk Ayacucho te begrijpen, moeten we 
naar de toppen van de Andes in Peru. Daar, in 
de stad Ayacucho, helpt Solid International de 
armste bevolking om op eigen kracht voort te 

gaan. En dat kan met de steun van iedereen die 
een jas, fleece, rugzak of ander outdoorproduct 

koopt van het merk dat je in België alleen bij 
A.S.Adventure vindt.

AYACUCHO, MERK MET EEN PERUVIAANS HART

DOOR BART CLAES  |  FOTOGRAFIE KAAT CELIS & HEDWIG SCHIPPERHEIJN

Kwaliteit tegen een redelijke prijs. Duurzaam en 
functioneel. Maar ook met een twist, een felle kleur, 
een print die het product net ietsje toffer en speelser 
maakt dan anders. Dat is het merk Ayacucho. Het 
begon in 2006 met een lijn reistassen, vandaag is 

het een volwaardige outdoor- en travelcollectie. Van slaapzakken 
tot fleecetruien en jassen, van mutsen tot rugzakken.

De naam is helemaal niet toevallig gekozen. Elk verkocht 
item van het merk Ayacucho levert geld op voor de werking 
van Solid International in Peru. Deze organisatie werd in 2000 
opgericht door Belgische ondernemers met als doel de erva-
ringen en knowhow van ons bedrijfsleven te gebruiken om 
kansarmen in heel de wereld te helpen. In Peru werkt Solid 
in de stad en regio Ayacucho, hoog in het Andesgebergte. De 
streek ging niet zo heel lang geleden nog gebukt onder het ge-
weld van de communistische terreurbeweging Het Lichtend 
Pad. Wie gestudeerd had, ging op de vlucht. De arme boeren-
bevolking bleef geïsoleerd achter. Er is weinig werk en jon-
geren vluchten al snel in drank en drugs. Misbruik is geen uit-
zondering en het aantal tienerzwangerschappen ligt erg hoog.

Tienermoeders
Geen geschikte plek om een merk naar te vernoemen? Toch 
wel, want dankzij Solid gebeuren hier elke dag kleine won-
deren. Joris Smets is directeur van Solid Peru. Zijn kantoor ligt 
op wandelafstand van DIA. “DIA staat voor Desarollo Integral 
para Adolescentes”, vertelt hij. “Het is ons crisisopvang- en 
begeleidingscentrum voor tienermeisjes en -moeders in 

De toppen van de Andes

Francisco Pizarro sticht de 
stad Ayacucho.

Solid International ziet het 
levenslicht.

A.S.Adventure lanceert 
het merk Ayacucho, 
aanvankelijk als een  

lijn met reistassen.

A.S.Adventure bouwt het 
merk Ayacucho uit tot een 

volwaardige outdoor- en 
travelcollectie.

Breiatelier Manta van Solid 
gaat van start in Ayacucho.

De eerste mutsen van 
Manta liggen in de 

A.S.Adventure Stores.

  1540
  2000
 2006

 2009

 2011
 2013

80

GA MEE OP INLEEFREIS!
In oktober 2015 plant A.S.Adventure een nieuwe inleefreis naar Ayacucho. De 

delegatie bezoekt projecten ter plaatse, maar steekt ook zelf de handen uit de 

mouwen en werkt samen met de lokale bevolking.  

Wil je mee? Stuur voor eind april 2015 jouw motivatiebrief naar  

ayacucho@asadventure.com. Vertel in je brief wat over jezelf en waarom jij de 

geknipte persoon bent om naar Ayacucho te vertrekken.

 Wil je zien hoe het er de vorige keer aan toe ging?  

Scan beide pagina’s in met de Layar-app of bekijk het filmpje op 

www.asadventure.com/ayacucho.

HET KOLONIALE AYACUCHO
Ayacucho ligt op 2.761 meter hoogte, in het 
zuiden van Peru. Het is omgeven door indruk-
wekkende toppen van vier- tot vijfduizend meter 
hoogte. Ayacucho is nog authentiek, vol folklore, 
vrouwen met hoedjes en gekleurde rokken en maar 
liefst 33 kerken. Tijdens de Semana Santa - de 
Paasweek - zijn die allemaal versierd en trekken er 
bonte processiestoeten door de hele stad. 
Die authenticiteit heeft de stad te ‘danken’ aan de 
terreurbeweging Het Lichtend Pad die hier eind 
vorige eeuw angst zaaide. Tot tien jaar geleden 
werd de regio in elke reisgids nog als te mijden 
bestempeld. Vandaag duiken de eerste rugzaktoe-
risten druppelsgewijs op en is er zelfs al een ViaVia 
Reiscafé. De populariteit van dit mooie stukje Peru 
kan alleen maar toenemen.
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probleemsituaties. Noem het gerust een zeer 
intensieve Kind en Gezin waar we tienermoe-
ders vanuit hun eigen omgeving begeleiden op 
een integrale manier. Alle thema’s waar jonge 
moeders mee in aanraking komen, snijden we 
aan. Meisjes die in gevaar zijn, kunnen in onze 
crisisopvang terecht. Een veilige plek waar ze 
even tot rust kunnen komen en voorbereid 
worden om terug te keren naar hun familie en 
de maatschappij. Als een terugkeer niet meer 
kan, helpen we hen met ons programma rond 
begeleid zelfstandig wonen. Bij DIA leren we 
hen ook financieel zelfredzaam te worden. 
Bijvoorbeeld door trajectbegeleiding bij hun 
zoektocht naar werk en door onze eigen kin-
deropvang, zodat ze de handen vrij hebben om 
te leren, te werken of een baan te zoeken.”

Die zoektocht naar werk verloopt niet altijd 
vlot, stelde Joris vast. Te veel kregen de jon-
geren te maken met uitbuiting, onveilig werk 
en oneerlijke verloning. “Daarom hebben we 
in 2011 zelf een breiatelier opgericht om de 
tienermoeders aan eerlijk werk te helpen.” 
Intussen groeide Breiatelier Manta uit tot een 
werkplek voor 150 tot 200 vrouwen, zowel 
tienermoeders als kansarme vrouwen uit de 
sloppenwijken. Het atelier oogt ontspannen en 
een beetje huiselijk. Een 150-tal vrouwen zit 
er in lange rijen, rug aan rug, elk met een brei-
werkje op de schoot. Hun traditionele hoedjes, 
lange gitzwarte vlechten, kleurrijke rokken en 

Elk verkocht Ayacucho-product 
levert geld op voor 

Solid International.

Links: Alpacaboeren werken als 
stam samen om te overleven, zoals 
aardappelen telen, kaas maken, ...
Onder: Breiatelier Manta, opgericht in 
2011, biedt intussen werkgelegenheid 
aan 150 tot 200 vrouwen. Stel je kandidaat

voor onze inleefreis

A.S.Adventure werkt samen met Solid International, een private stichting 

met projecten in Ayacucho (Peru).  Met de steun van de bedrijfswereld 

investeert Solid daar al jaren in duurzame gemeenschapsontwikkeling 

en intensieve opleidingen.  Zo kri jgen de locals de kans om kennis 

te verwerven en hun lot in eigen handen te nemen .   Elk verkocht 

product uit de Ayacucho-collectie® bi j  A . S . Adventure levert nieuwe 

fondsen op voor hun werking .

 

Elk jaar trekt A.S .Adventure met een aantal klanten en medewerkers op 

een 12-daagse inleefreis naar Ayacucho .  Z o  k u n n e n  d e z e  a m b a s s a -

deurs ter plaatse gaan ontdekken wat door Solid wordt gerealiseerd 

en de handen mee uit de mouwen steken . 

Zin om ons te vergezellen in oktober 2015 ?  

Overtuig ons van je sociaal engagement en stuur voor 30 april 2015 

je kandidatuur voor deze inleefreis naar ayacucho@asadventure.com.   

A . S . Adventure financiert  alle  reis - en verbli jfskosten .

www.asadventure.com/ayacucho

Ga mee naar Ayacucho (Peru) ? 

15ASA_ADV_AYACUCHO_INLEEFREIS_NL.indd   1 28/01/15   13:19

“OP BEZOEK 
BIJ DE BOEREN”
Ran Dirickx was een van de twee 
gelukkige klanten van A.S.Adventure 
die mee mocht op de jaarlijkse 
inleefreis naar Ayacucho. Een bele-
venis die ze nooit meer zal vergeten. 
“Hoog in de Andes bezochten we 
alpacaboeren die de wol leverden 
voor Breiatelier Manta”, vertelt ze. 
Het gaat om een pilootproject: door 
de wol rechtstreeks aan te kopen bij 
de bron, wordt de keten korter en 
krijg je een eerlijker product.  
“De boeren wonen in stenen huisjes 
en werken als stam samen om aard-
appelen te telen, hun koeken te 

bakken. Om te overleven dus. Het 
leek alsof die mensen nog nooit een 
blanke hadden gezien. Ze waren 
aanvankelijk bang, de erfenis van 
de angst voor Het Lichtend Pad. 
Maar daarna kwam de nieuwsgie-
righeid. De kinderen kregen niet 
genoeg van de foto’s die we van 
hen namen. Ze hebben er geen 
spiegels, dus voor hen was het 
vreemd om zichzelf te zien.”

onbegrijpelijk Quechua-taaltje geeft het tafe-
reel een vleugje toeristische folklore. Maar de 
kleuren maskeren de armoede. Een deel van de 
breiwerkjes - mutsen en sjaals - gaat naar de 
Belgische winkels van A.S.Adventure, waar het 
onder het Ayacucho-label wordt verkocht.

Profit for non-profit
“Solid wil zelfbedruipend zijn en dus onaf-
hankelijk van giften voor de werking”, vertelt 
Lyn Verelst, directeur van Solid International. 
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“Daarom richtte de organisatie sociale on-
dernemingen op die niet alleen de mensen 
helpen, maar ook nog eens fondsen opleveren 
om de non-profitprojecten zoals DIA te finan-
cieren. Profit for non-profit dus.” Zoals Manta, 
maar ook Renova, Avelac en Wayta.

Renova telt zes winkels in de Ayacucho-
regio waar de boeren niet alleen landbouw-
producten vinden tegen eerlijke prijzen -  
een soort lokale Aveve - maar ook terecht-
kunnen voor advies en opleiding. De mede-
werkers van Renova helpen de leefomstan-
digheden van de boeren verbeteren met heel 
concrete dingen: door workshops te geven 
over hygiëne en gezonde voeding, of door te 
helpen bij de inrichting van een keuken met 
een schoorsteen zodat de rook niet in huis 
blijft hangen.

Avelac is een melkveestal zoals je die in 
België wel meer vindt, maar die in de Andes 
een rariteit is. “Het is een modelboerderij 
waar boeren een opleiding krijgen en waar 
een kwalitatief melkveeras wordt geteeld dat 
lokale boeren dan tegen een faire prijs kunnen 
kopen”, zegt Lyn. “Binnenkort maken we 
hier ook kaas. Wayta, ten slotte, is een bloem-
kwekerij waar bloemen van een hoge kwa-
liteit worden geteeld, waarvan de opbrengst 
heel welkom is.”

“Al onze projecten hebben één doel. Het 
bieden van kansen, mogelijkheden en oplei-
dingen, zodat de mensen de sterkte vinden 
om op eigen kracht voort te gaan. Zoals tie-
nermoeders die hun eigenwaarde en zelfres-
pect terugvinden of boeren die leren hoe ze 
met succes quinoa kunnen telen. We helpen, 
we geven niets gratis.”

HIT THE TRAIL. 
Geared for adventure. 
Shift with your surroundings.

De geheel nieuwe CHAMELEON SHIFT GTX  
is snel en comfortabel, direct uit de doos.  
Het is een lichtgewicht en flexible 
wandelschoen, maar met de benodigde 
stabiliteit en bescherming voor op ruig terrein.

MRL_AS adventure_NL_196x283.indd   2 16/01/2015   12:08

Menswaardig merk
De jassen, fleecetruien, tassen, T-shirts, 
mutsen, sjaals en slaapzakken van het merk 
Ayacucho hebben één belangrijk ding gemeen: 
waar het ook gemaakt wordt, de werknemers 
krijgen een eerlijk loon en werken in mens-
waardige omstandigheden. Bij A.S.Adventure 
blijven ze hier kritisch op toekijken. 

Solid richtte 
sociale ondernemingen op 

die de mensen helpen, maar 
ook extra fondsen opleveren.

AUTHENTICITEIT ROND JE SCHOUDERS
  Ayacucho-producten bij A.S.Adventure  

Rhino & Tumi T-shirts 
Een vleugje avontuur 
en toch modieus. De 
nieuwe T-shirts van 
Ayacucho bestaan 
uit 35% bamboe, wat 
de kleding heerlijk 
comfortabel en zacht 
maakt. De T-shirts zijn 
sneldrogend, hebben 
een UPF-factor van 
50+ en de stof weert 
vlekken en muggen. 

Travel Dress  
Handig op reis, 
deze zomerjurk 
in streepjes- of 

bloemenpatroon.  
De materiaalmix (85% 
polyester en 15% 
katoen) voert zweet 
en geurtjes snel af 
en droogt vier keer 
sneller dan katoen. De 
jurk krimpt of verliest 
haar vorm niet, hoe 
groot het avontuur 
ook wordt.

FAST 22 Rugzak 
Geknipt voor een ste-
vige dagtrip door weer 
en wind, maar even-
goed voor een citytrip 
of om naar het werk te 

pendelen. Sportief, er-
gonomisch en hip. En 
een lichtgewicht ook: 
deze handige rugzak 
met een inhoud van 20 
liter weegt amper 650 
gram.

FAST 90 Duffel 
Backpack 
Op de rug, over de 
schouder of met één 
hand? Deze superhan-
dige Duffel Backpack 
draag je zoals je wilt.

www.asadventure.
com/ayacucho


