
MILIEUPATROUILLE IN ACTIE 
Het is op dit moment erg rustig op de 
Amacayacu rivier. Er varen geen boten met 
toeristen en illegale houtkap komt sporadisch 
voor. Vuilnis blijft wel verschijnen en bestaat 
voornamelijk uit plastic flessen van frisdrank 
en motorolie. De troep hoopt zich op achter 
takken die uit het water steken en dat geeft 
een mooie kans voor de milieu patrouille om 
het te verzamelen voordat het de Amazone op 
drijft. Op deze immense rivier doet niemand 
meer moeite om het op te pikken. In de 
meeste gemeenschappen zoals San Martin de 
Amacayacu wordt vuilnis meestal verbrand. 
Gelukkig heeft de milieu patrouille normaal 
gesproken de kans om de volle zakken met de 
toeristen naar Letícia en vervolgens naar het 
recycle-depot “Amazonas Sin Limites” 
(Amazone Zonder Grenzen) te laten 
vervoeren. Deze NGO zorgt er samen met de 

Colombiaanse luchtmacht voor dat 
recyclebare materialen terecht komen in 
Bogotá, waar ze verwerkt kunnen worden. Tot 
er weer toeristen in de gemeenschap komen of 
tot er een ander geschikt transport naar Letícia 
plaats vindt, wordt al dit materiaal opgeslagen.
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http://www.amazonas-sin-limites.ong/


HERBEBOSSING 
Met de zeven families die deelnamen aan het 
herbebossingsproject ging het snel: binnen 
een maand zijn er 2.800 boompjes geplant en 
gemarkeerd. Hoera! We zijn het doel van 2.000 
boompjes allang voorbij en de deelnemers 
hebben interesse getoond om er nog méér te 
planten. Fantastisch! 
Het is wel belangrijk om te benadrukken dat 
herbebossing hier niet iets is wat alleen dankzij 
dit miniproject gebeurt. Herbebossing is altijd 
al integraal onderdeel van de Tikuna cultuur 
geweest. Als er ergens regenwoud wordt 
gekapt voor een (altijd tijdelijke!) akker, dan 
plant men daar behalve de hoofdgewassen, 
zoals yucca, bananenplanten en ananas, altijd 
ook meteen de boompjes die het latere 
hernieuwde bos gaan vormen. De soorten 
boompjes zijn in de loop van de tijd aangepast 
aan de huidige behoeften. Vroeger waren 
bepaalde palmen heel belangrijk voor de bouw 
van de enorme malokas. Tegenwoordig 
bestaan er motorzagen die hardhout tot 
planken kunnen verwerken voor de moderne 
huizen. Daarom worden er nu veel meer 
hardhout boomsoorten aangeplant en zoals 
altijd ook een uitgebreide collectie 
fruitsoorten zoals avocado, madroña, copuazú, 
borojó en chontaduro. Nadat de grond 
gedurende 2 tot 2,5 jaar de hoofdgewassen 
heeft geproduceerd, moet er een rustperiode 
van tenminste 15 jaar komen. In deze periode 
groeien de aangeplante bomen en produceren 
zij vruchten die gegeten worden.  
Om het herbebossingsproject wat media-
aandacht te geven, hebben we foto- en 
videomateriaal verzameld voor Instagram 
(@salvazonas, @casagregoriolodge en 

@lachagra) en Facebook.     
 
CO2

 ONDERHANDELINGEN 
Door COVID-19 liepen de CO2 
onderhandelingen natuurlijk vertraging op. 
Sterker nog, de hele CO2 markt ging onderuit. 
Waar er ooit op de beurs nog €20 per ton CO2 
stond, werd dat opeens maar €5 per ton. 
Blijkbaar is er nu weer een herstel gaande en 
kan er weer worden onderhandeld. Zoals 

eerder vermeld (Nieuwsbrief 86), had het 
Tikuna Cocama en Yagua inheemse reservaat 
plannen om met Southpole als intermediair te 
werken maar al snel waren er verdenkingen 
dat deze NGO niet helemaal correct te werk 
ging. Dit werd ruimschoots bevestigd tijdens 
de bezoeken aan overheidsinstanties tijdens 
het verblijf in Bogotá (Nieuwsbrief 89). Daarna 
moest er snel gewerkt worden om de 
overeenkomst met Southpole ongedaan te 
maken en of een andere intermediair te 
zoeken of zelfstandig te gaan onderhandelen.  
In dit proces heeft Xavier Carrion Mallado 
(hieronder voor in de boot en Nieuwsbrief 89, 
helemaal rechts op de foto linksboven op de 3e 
pagina) steeds een belangrijke rol gespeeld. 
Als journalist kon hij destijds de verdenkingen 
goed onderbouwen in de eerste documenten 
en zo is de bal gaan rollen.  
Op 12 augustus was er weer een eerste 
ontmoeting tussen de inheemse leiders van de 
22 gemeenschappen van het TICOYA reservaat 
over dit thema. Voor eind augustus staat de 
volgende al gepland en deze heeft als doel om 
de CO2 die door het regenwoud in dit 
reservaat wordt geproduceerd zelfstandig te 
gaan verhandelen. Omdat het voor de 
gemiddelde lokale inwoner een erg 
ingewikkeld concept is, is het belangrijk dat er 
regelmatig over gepraat wordt.   

http://www.southpole.com/


BOMEN PLANTEN IS 

BELANGRIJK… 

…OMDAT… 

…ZIJ ONS MEDICIJNEN GEVEN 

…OMDAT… 

HERBEBOSSING IS 

BELANGRIJK… 

…BOMEN… …ONS SCHADUW EN FRUIT 

GEVEN. 

(jong plantertje) 

(nieuw boompje) 



COVID-19 IN SAN MARTIN 
In de begeleidende e-mail van de vorige 
nieuwsbrief stond dat er wel 33 mensen in de 
gemeenschap waren besmet met het COVID-
19 virus. Inmiddels zijn we twee maanden 
verder en mogen we stellen dat er zich geen 
drama heeft ontwikkeld door deze 
besmettingen. De meeste besmette mensen 
hadden geen symptomen en ouderen én 
jongeren die in de loop van de maanden wél 
verdachte symptomen hadden, waren hier 
binnen een paar dagen weer vanaf. Het leven 
in de gemeenschap ging gewoon door. 
Mensen werken samen op de akker of in de 
huizenbouw en ‘s middags verzamelt iedereen 
zich rond het voetbalveld om te spelen of te 
kijken. Het is er nooit van gekomen om sociale 
afstand te bewaren: de situatie was hier 
blijkbaar nooit ernstig genoeg. De 
gemeenschap hoopt dat het toerisme weer 
een beetje op gang komt ergens in de 
komende maanden om inkomsten te kunnen 
genereren. Tot die tijd verplaatsen zich ook 

heel wat mensen naar Peru om daar 
cocabladeren te oogsten en door te 
verkopen.  Het is natuurlijk ontzettend jammer 
dat mensen in deze handel terugvallen. Bij veel 
mensen dringt het niet door wat voor 
consequenties deze handel heeft. We hopen 
dan ook dat de volgende generatie, die dan 
hopelijk beter onderwijs heeft gekregen, ook 
in moeilijkere tijden andere keuzes zal maken.

 
_________________________________________________________________________________ 

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 (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.    


