
BEZOEK BOGOTÁ  
Op kosten van de Small World Foundation 
vloog een team van 7 personen op 2 maart 
weer naar Bogotá om deel te nemen aan de 
volgende vergadering met het Nationale 
Landagent-schap (Agencia Nacional de Tierras 
– ANT) over de erkenning van het 
voorouderlijk grond-gebied van San Martin de 
Amacayacu en Palmeras als inheems 
reservaat.  Of dit gebied erkend wordt als 
onafhankelijk reservaat of als uitbreiding van 
het bestaande Tikuna Cocama en Yagua 
(TICOYA) inheemse reservaat is inmiddels geen 
punt meer. De prioriteit is nu dat het erkend 
wórdt. Tijdens deze vergadering is er o.a. ook 
gesproken over de erkenning van het 
grondgebied van de vijf gemeenschappen rond 
Puerto Nariño, namelijk Valencia, Puerto 
Esperanza, 20 de Julio, Patrullero en Ticoya 
(Nieuwsbrief 58).   
De uitslag van de vergadering is simpel: de ANT 
bood excuses aan voor de vertraging, verder 
loopt het proces goed en de ANT heeft 
inmiddels het juiste excel formaat voor de 
volkstelling. In 2019 zijn wij alvast begonnen 
met de volkstelling en hiermee hebben we 
natuurlijk een enorme voorsprong. We 
moeten nu echter, om de nieuwe documenten 
van de ANT compleet te krijgen, opnieuw 
gegevens gaan verzamelen: ze willen nu o.a. 
ook opleiding, geboortes, overlijdens en 
niveau van inkomsten van de bevolking weten.  
  
We vroegen ons stiekem af waarom deze 
vergadering volgens hen nou echt zó nodig 
was. Hier had de ANT ons namelijk ook wel 
over de telefoon over kunnen informeren. Het 
is erg jammer van de kosten, maar aan de 

andere kant weten we dat deze dingen 
gewoon zo gaan in Colombia en dat het heel 
goed is om je gezicht te laten zien. Het was ook 
een zeer geschikte gelegenheid om meer 
mensen direct betrokken te laten zijn bij de 
procedures van de aanvraag, zodat zij zelf 
kunnen ervaren hoe dat in zijn werk gaat. Soms 
kunnen dit soort aanvragen in de lokale 
gemeenschappen op onbegrip stuiten, zeker 
als het resultaat zo lang op zich laat wachten.  
Met het ANT is er toen afgesproken dat zij voor 
het invullen van de excel documenten, wat vrij 
ingewikkeld is, in april naar de 
gemeenschappen zouden komen om hierover 
een workshop te geven. Maar toen kwam 
COVID-19… 
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Ook deze keer werd het bezoek aan Bogotá 
benut om zaken rondom de CO2 
onderhandelingen tussen het TICOYA 
inheemse reservaat en Southpole te regelen. 
Bij het ministerie van milieu heeft ons team 
vertegenwoordigers van het RENARE (Registro 
Nacional de Reducción de Emisiones de Gases 
Efecto Invernadero  -  Nationaal register van 
uitstootvermindering van broeikasgassen) 
ontmoet. Tijdens deze meeting is ons duidelijk 
geworden dat de handel die Southpole heeft 
gedreven in de CO2 hoeveelheden van het 
TICOYA reservaat  illegaal  is. Southpole 
maakte handig gebruik van de onkunde van de 
mensen van het TICOYA reservaat over dit 
thema en wist een contract te laten tekenen 
die vol vage beschrijvingen stond. Bepaalde 
informatie die volgens de wet bij het ministerie 
van milieu geregistreerd moet staan bleek bij 
het ministerie niet te bestaan.  
  
Het beste zou zijn om dit contract ongeldig te 
laten verklaren maar dit kost heel veel geld. 
Het TICOYA inheemse reservaat heeft het geld 
hier niet voor en de Small World Foundation 
wil en kan dit ook niet betalen. Dé oplossing 
zou zijn om een nieuwe partner te vinden die 
het geld wil voorschieten tot er een nieuw CO2 
contract is waarmee deze lening terug kan 

worden betaald. Deze optie zou in de weken 
na het bezoek worden onderzocht want een 
nieuwe partner moet zeker te vinden zijn. 
Maar toen kwam COVID-19…. 
 
 

 

http://www.southpole.com/


COVID-19 IN DE AMAZONE 
Ook Colombia kwam half maart met COVID-19 
in aanraking. Wat eerst nog een probleem ver 
in Europa leek, legde binnen een paar dagen 
ook de binnenlandse vluchten in Colombia plat 
en daarmee de hele economie. De regio rond 
Leticia is moeilijk te controleren door de 
grensovergangen met Peru en Brazilië. Veel 
producten komen uit deze landen en prijzen 
zullen snel stijgen. Dat is een extra aanslag op 
de levens van mensen die voorheen ook al van 
dag tot dag in armoede leefden. Er wordt een 
rode vlag aan het huis gehangen als er honger 
wordt geleden en deze mensen krijgen van de 
overheid vervolgens voedselpakketten. 
  
Pas na 16 april zijn er geïnfecteerde mensen 
geregistreerd in Leticia (Col.) en Tabatinga 
(Bra). In de Colombiaanse inheemse 
gemeenschappen langs de Amazone rivier is 
het onderwerp pas op dat moment gaan leven. 
Vooralsnog zijn er in Colombia nog geen Tikuna 
geïnfecteerd. Ondanks dat er nu weinig 
gereisd wordt, wordt er nog wel dagelijks 
gezellig samen op de akkers gewerkt en op het 
voetbalveld gespeeld. Pasen werd uitbundig 
gevierd in een stampvol kerkje en sporadisch 
vinden er nog wel vergaderingen plaats. 
  
Het toerisme in de gemeenschap ligt compleet 
stil sinds 18 maart, dus er zijn geen inkomsten 
meer. Mensen gaan hierdoor weer terug naar 
een leven als 10 jaar geleden, toen iedereen 
nog gewoon leefde van de landbouw, de jacht 

en de visserij. Mensen die deze 
gemeenschappen ooit verruilden voor de stad 
Leticia komen nu terug naar de 
gemeenschappen, want daar is in tegenstelling 
tot de stad nog eten te vinden. Dat mensen 
hierdoor besmettingsgevaar oplopen lijken de 
meeste mensen zich nog niet te realiseren. 
 

NIEUWE DOK GESPONSORD 
Eind oktober 2019 kreeg de Small World 
Foundation een e-mail van een Spaans koppel 
dat graag een drijvend dok wilde sponsoren 
voor de gemeenschap. Zij waren hier eerder 
dat jaar als toeristen  op bezoek geweest en 
het viel hen toen op dat er geen dok bestond 
om boten aan vast te binden. Zij besloten hier 
fondsen voor te werven: gf.me/u/w732amj.  
De geplande €1000 die hiervoor nodig was 
kregen zij spoedig bij elkaar en de dokmaker in 
de gemeenschap San Juan de Soco werd 
gecontacteerd. Met dit geld kon er volgens 
hem een mooie dok gemaakt worden met dak 
en al. Eind oktober begon de regentijd en tot 
december bleven de rivieren stijgen terwijl de 
dokmaker hard aan het werk was. Tegen de 
tijd dat het dok klaar was in januari werd het 
onverwachts heel droog en zakte het niveau 
van de rivieren waardoor het dok twee 
maanden op zich moest laten wachten tot het 
versleept kon worden. Sinds maart ligt het dok 
in de haven van San Martin en iedereen is er 
ongelooflijk blij mee (ook zeer geschikt om 
kleding op te wassen!).  Aleksandra en Guille, 
we zijn jullie super dankbaar!! 

Klik hier en kijk naar de video! 

https://www.youtube.com/watch?v=-wztcZU1Hqg


BEZOEK OPEN DEMOCRACY
Eind februari had San Martin de Amacayacu een 
team journalisten en fotografen van 
OpenDemocracy op bezoek. Deze organisatie 
maakt momenteel een speciale serie video- en 
fotoportretten van inheemse mensen in de 
Amazone die hun voorouderlijk grondgebied 
beschermen. De milieupatrouille van San Martin is 
hier natuurlijk een heel goed voorbeeld van en 
gedurende vijf dagen was de patrouille op pad met 
de journalisten om hun werk te laten zien.   
Een deel van de serie stond recentelijk al in de 
Washington Post. We wachten nog op de publicatie 
van het verhaal van San Martin de Amacayacu en 
houden je op de hoogte! 

 
 

 

_________________________________________________________________________________ 
Wilt u samen met de Small World Foundation steun bieden aan de mensen van de indianengemeenschap San Martin 
de Amacayacu en op de hoogte blijven van de lokale ontwikkelingen in deze verre uithoek van Colombia? 
 
Maak dan jaarlijks 15 euro (of meer..!) over op:  
Rabobank IBAN: NL28RABO0132726203 
t.n.v. Stichting SMALL WORLD FOUNDATION te Baarle-Nassau,  
o.v.v. ‘nieuwsbrief’ en Uw naam (BIC: RABONL2U)  
 
Belangrijk: de stichting is aangemerkt als ANBI waardoor vaste jaarlijkse bijdragen belasting aftrekbaar kunnen zijn! 
Informeer eens bij je belastingadviseur! 
 
Vergeet niet zo spoedig mogelijk ook uw e-mailadres door te geven: smallworldfoundation@outlook.com 
Nogmaals, de bijdragen zullen uitsluitend besteed worden aan de ontwikkeling en uitvoering van de lokale initiatieven, 
onder begeleiding van de Small World Foundation. De uitgaven zullen zo veel mogelijk vermeld worden in de 
nieuwsbrieven. Voor alternatieve (vormen van) bijdragen, graag informeren bij bovenstaand adres.  
 
U kunt zich  te allen tijde opgeven voor de nieuwsbrief. Wanneer u graag één of meerdere edities van deze nieuwsbrief 
(nogmaals) wilt ontvangen via email, neem dan ook contact op of kijk op de website: www.smallworldfoundation.org.    

http://www.opendemocracy.net/
https://www.washingtonpost.com/magazine/2020/04/15/powerful-portraits-indigenous-peoples-amazon-sacred-territories-they-defend/

