
CO2 ONDERHANDELINGEN 
De internationale NGO Southpole zou met een 
overeenkomst de intermediair worden tussen  
het Tikuna, Cocama en Yagua (TICOYA) 
reservaat en de CO2 producerende bedrijven, 
landen en instellingen. Sinds ongeveer een jaar 
is in het reservaat een groep mensen bezig om 
een alternatief te zoeken voor de door 
Southpole voorgestelde overeenkomst 
wegens een reeks onregelmatigheden hierin, 
die ook werden bevestigd door de 
Colombiaanse overheidsinstellingen die 
hierover gaan. 
Wegens COVID-19 werden deze CO2 
onderhandelingen eind maart stop gezet. 
Gelukkig heeft COVID-19 geen serieuze 
implicaties en consequenties gehad voor de 
gezondheid van de mensen in Puerto Nariño 
en in de inheemse gemeenschappen in deze 
regio. De CO2 dialoog kon vanaf half augustus 
weer doorgaan.  
Dankzij de rond 2013 opgestelde interne 
regelgeving van het TICOYA reservaat (mét 
destijds wat steun van de SWF, zie 
nieuwsbrieven 46 en 50), mogen dit soort 
onderhandelingen niet alléén tussen 
reservaatleiders plaatsvinden. Het CO2 thema 
in het  algemeen en het alternatieve voorstel 
moet ook heel “grass roots” worden 
besproken in alle 22 gemeenschappen zelf, 
met de huismoeders, vissers, landbouwers, 
opa´s en oma´s, jongeren, etc. Iedereen moet 
kunnen deelnemen aan de dialoog en zijn 
mening kunnen ventileren. Dit kost natuurlijk 
wel veel tijd en geld. De SWF heeft aan de 
kosten voor transport, overnachtingen en 
maaltijden bijgedragen en de milieu patrouille 
stelde de boot en motor beschikbaar. 
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In september stonden de bezoeken aan alle 22  
gemeenschappen op de kalender. Dit  
gebeurde allemaal heel kalm zonder enige 
vorm van veiligheidsprotocol. Dat wil zeggen, 
de vergaderingen werden gewoon gehouden 
met alle mensen in dezelfde 
gemeenschappelijke ruimtes en er was hier en 
daar een mondkapje en wat handgel te zien bij 
het betreden van een paar ruimtes. 
Na een aantal weken werd duidelijk dat de 
gemeenschappen het eens zijn met het 
alternatieve voorstel om de CO2  onafhankelijk 
te verhandelen, zonder Southpole als 
intermediair. De expertise van de 
administratie en vereisten hiervoor worden 
beheerst door Xavier Mallado en de 
coördinatie van de lokale projecten en plannen 
die met het geld zullen worden gefinancierd  
zal worden uitgevoerd door een werkgroep die 
nog officieel benoemd  moet worden. Hier zal 
nog de nodige tijd aan besteed worden. 
De overeenkomst met Southpole is definitief 
ongeldig verklaard. Toch laat de NGO zich niet 
zomaar opzij schuiven en probeert een positie 
te behouden bij het reservaat en andere lokale 
NGO´s met allerhande andere voorstellen. 
Blijkbaar valt er naast CO2  ook nog geld te 
verdienen met andere concepten.  



   



ONTWIKKELING REGENWOUD 
Begin september kregen we via een connectie 
bij het Colombiaans geografisch instituut 
(IGAC) de vraag wáár er in de regio rond Puerto 
Nariño de afgelopen maanden relatief meer 
ontbost wordt. Met satellietbeelden volgt dit 
instituut  namelijk de landelijke ontbossing en 
bebossing dagelijks en er waren “rode 
bolletjes” in deze regio ontdekt.  Er werd 
rondvraag gedaan en gelukkig waren de 
locaties allemaal toebehorend aan de akkers 
van lokale mensen. De droge maanden tussen 
juni en september zijn ideaal om een akker te 
beginnen en wegens een gebrek aan andere 
inkomsten worden er massaal nieuwe akkers 
aangelegd, relatief waarschijnlijk méér dan 
voorgaande jaren toen veel mensen werk 
hadden in het toerisme.   
De vraag gaf wel aanleiding tot verder 
onderzoek en samen met Javier Diaz en Raul 
Carvajal  (Nieuwsbrief 79) wordt er 
momenteel een tijdlijn ontwikkeld van 
landkaarten die de bosbedekking over de 

afgelopen 20 jaar weergeven. Deze informatie 
is natuurlijk niet alleen interessant, maar ook 
van belang voor de CO2 onderhandelingen. 
Alvast een kleine indruk:  

 
_________________________________________________________________________________ 

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.    
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