
MIJLPAAL VOOR SAN MARTIN 
Vol trots mogen we weer melding maken van een 
mijlpaal, op weg naar erkenning van het 
voorouderlijk grondgebied van San Martin de 
Amacayacu als inheems reservaat. Na de 
benoeming van een nieuwe juridisch adviseur van 
het Colombiaanse Instituut voor Landbouw-
ontwikkeling (INCODER) kwam het verzoek om 
drie mogelijke opties ter discussie te stellen. Deze 
discussie moest worden gehouden met tenminste 
10 vertegenwoordigers van elk van de 22 
gemeenschappen van het Tikuna Cocama Yagua 
(TICOYA) reservaat, waartoe San Martin en 
Palmeras momenteel behoren. Dit gebeurde in 
het kader van een “Wone Congres”, wat hét 
evenement is voor dit reservaat om belangrijke 
beslissingen te nemen. Het was ongeveer de 11e 
keer dat zo´n congres werd georganiseerd en deze 
keer gebeurde dit in de gemeenschap Doce de 
Octubre. Rond de 350 mensen kwamen opdraven 
om aan de discussie bij te dragen. Twee 
gemeenschappen waren geheel afwezig, het 
INCODER had drie vertegenwoordigers en het 
Ministerie van Justitie twee. 
 
De drie voorgestelde opties waren: 
1) Het TICOYA reservaat blijft zoals het 

momenteel is. 
2) Het TICOYA reservaat wordt vergroot met het 

nog niet erkende deel van het voorouderlijk 
grondgebied van San Martin de Amacayacu en 
Palmeras (zoals eerder werd voorgesteld, zie 
nieuwsbrieven 37 en 39). 

3) San Martin de Amacayacu en Palmeras krijgen 
een onafhankelijk reservaat, mét het oranje 
stuk B (zie landkaart volgende pagina) erbij, 
omdat deze twee gemeenschappen zich hier 
bevinden. Dit stuk wordt dan van het 
bestaande TICOYA reservaat afgehaald. Het 
oranje stuk A van het voorouderlijk 
grondgebied blijft wél onderdeel van het  
TICOYA reservaat. 

 
Het is voor te stellen dat de discussie verhit en 
enorm spannend was, een echt slagveld van 
argumenten vóór en tegen. Op de tweede dag van 
het evenement werd er daarom zelfs twee keer 
gestemd! 
 
Na de eerste ronde had optie 1 één stem,  optie 2 
vier en optie 3 veertien. Door interne conflicten 
stemde de delegatie van Palmeras voor optie 2, 
wat deze gemeenschap (voorlopig) buiten spel zet 
wat betreft het INCODER in deze context. Er werd 
daarom aangestuurd op een tweede ronde 
waarbij optie 3 veranderde in “San Martin de 
Amacayacu krijgt een onafhankelijk reservaat, mét 
het oranje stuk B [..] erbij, etc.” 
 
 Het resultaat van de tweede ronde was nog 
steeds één stem voor optie 1, één stem meer voor 
optie 2 en één minder voor optie 3. Één stem 
verlies dus voor de meest wenselijke optie voor 
San Martin de Amacayacu, maar toch nog een 
meerderheid! Na het evenement gaf het INCODER 
aan dat Palmeras eventueel nog moeite kan doen 
om alsnog bij het reservaat van San Martin 
gevoegd te worden (zoals de delegatie later weer 
aangaf te willen...), maar of dit nog effect heeft is 
onbekend.  
 
Dit resultaat was natuurlijk reden voor een feestje 
in San Martin (mét Peruaanse band!), zeker ook 
omdat de kosten van het evenement door de 
Small World Foundation waren vergoed! Wij 
wachten nu met spanning op nieuws van het 
INCODER en hopen niet dat er nóg eens zo 
overlegd hoeft te worden... 
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Opties 1, 2 en 3… 

Opties 1, 2 en 3… 

Strategie bepalen voor  

het Wone Congress. 

INCODER vertegenwoordister aan 

het woord. 

INCODER juridisch adviseur legt de 

situatie uit. 



GESLAAGD DORPSONTBIJT BAARLE 
Op 29 oktober j.l. werd in het Cultureel Centrum 
van Baarle het jaarlijks Dorpsontbijt gehouden. Dit 
evenement wordt georganiseerd door de Ontwik-
kelingsraad van Baarle Hertog. De toepasselijke 
slogan van deze organisatie is 'Uw steun is brood-

nodig'. In de aula van het Cultureel Centrum 
konden de bezoekers genieten van eieren met 
spek en ander lekkers, allemaal gesponsord door 
de Baarlese middenstand. De opbrengst van 1500 
euro kwam geheel ten goede aan de ontwikke-
lingsprojecten die zich tijdens het ontbijt 
presenteerden in de kraampjes langs de zijkant 
van de aula:  Wereldwinkel, stichting Caritas Roe-
menië, Amnesty International, Zaden voor 
Voedsel, 11.11.11-comité Zondereigen, onderwijs-
project Etago Kenia, Small World Foundation en 
de Schoenendoosactie. Namens San Martin de 
Amacayacu bedanken wij alle betrokkenen voor 
de bijdrage en inzet! Wel jammer dat het ontbijt 
niet in de Amazone werd geserveerd..  
 
  
 
________________________________________________________________________________ 

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 17 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) 
 
*15 euro voor ontvangst per email, 17 euro voor ontvangst per post. Belangrijk: de stichting is aangemerkt als ANBI 

waardoor bijdragen van boven de 60 euro in principe belastingaftrekbaar zijn!! 

 
Vergeet niet zo spoedig mogelijk ook uw post- of  e-mailadres door te geven (al naar gelang hoe u de nieuwsbrief wilt 
ontvangen): 
  
Tonny van Gils (tonnyvangilspals@hotmail.com) 
Ghil 12  
5111 ED Baarle-Nassau 
0135078003  
 
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 of in print, neem dan ook contact op of kijk op de website: 
www.smallworldfoundation.org.    


