
Gecodeerde tekstJuiste oplossing
Marco woont in het hooggebergte in Peru.
Het gebied is rijk aan mineralen en trekt grootschalige 
mijnbouwbedrijven aan.
Zodra ze de grond beginnen te ontginnen, ontnemen ze Marco zijn 
toekomst.

Want water is leven.
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De grootschalige mijnbouw bedreigt de toekomstplannen van Marco. 
Want het grondgebied van zijn gemeenschap, Ccoyani, ligt onder 
concessie.
Mijnbouwbedrijven hebben namelijk het recht gekocht bij de 
Peruviaanse overheid om mineralen te zoeken en te ontginnen.
De ontginning met het afgraven van de bergen kan pas beginnen nadat 
de gemeenschap toestemming verleend heeft. Daarom oefenen de grote 

bedrijven ook zware druk uit op de gemeenschap.
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Mijnbouw zou het einde betekenen van Ccoyani’s landschap en 
landbouw.
De hele bergketen zou herleid worden tot een diepe krater.
Er zouden enorme hoeveelheden water gebruikt worden.  
En door het omwoelen van gesteente zouden er giftige stoffen kunnen 

vrijkomen, die het grondwater vervuilen.
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Mensen moeten vaak noodgedwongen verhuizen en worden niet altijd 
correct (financieel) gecompenseerd.
De enkelen die weigeren hun huis en grond te verlaten, voeren een 

ongelijke strijd.
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De boeren, die geen grond meer hebben om te bewerken, verliezen ook 
hun waterbronnen door vernietiging of vervuiling.
Daarnaast slinkt de watervoorraad ook al door de 
klimaatsverandering.
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