
RUSTIG EINDE 2014 IN SAN MARTIN 
Wederom kan de Small World Foundation terug- 
kijken op een succesvol jaar. In mei 2014 werd de 
kleuterschool Tuírupü heropend. Dit nieuwe 
houten gebouw heeft uiteindelijk €7.217 gekost 
en mag er nog jaren voor zorgen dat de kinderen 
zich er tijdens alle weersomstandigheden kunnen 
uitleven. Daar is het tenminste groot genoeg voor! 
Half januari 2015 begon het Tuírupü schooljaar 
alweer en deze keer met 31 kinderen. Kleuterjuf 
Miriam is sinds november terug van haar 
zwangerschapsverlof van drie maanden. Haar 
zoontje Arjen is trouwens vernoemd naar een 
Nederlandse voetballer: Arjen Robben! Daar zijn 
wij van de Small World Foundation trots op! 
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Ook was 2014 het jaar van de Darrell Posey Small Grant van de 
International Society of Ethnobiology (www.ethnobiology.net). Deze prijs 
bestaat uit +€3800,- voor 2014 en hetzelfde bedrag voor 2015, te 
besteden aan het project: “Controle van het gebruik van natuurlijke 
bestaansbronnen in het voorouderlijk grondgebied van San Martin de 
Amacayacu”. Denk bij natuurlijke bestaansbronnen aan hout, zand, 
gravel, palmbladeren, vis en dieren. De vele vergaderingen en workshops 
in de gemeenschap in 2014 hebben geresulteerd in de formulering van de 
procedure, die gevolgd zal moeten worden door de personen die 
geïnteresseerd zijn in het gebruik van de natuurlijke bestaansbronnen in 
dit gebied. Ook is er in de gemeenschap een bepaalde groep mensen 
samengesteld, die fungeert als milieupolitie. 
Deze groep is eind september in drie dagen door het regenwoud naar de 
Tikunagemeenschap 'Buenos Aires Cothué' gelopen. Grofweg 60 km naar 
het noorden, vanuit San Martin. Veel mensen in deze gemeenschap zijn 
familie van mensen in San Martin en het Cothué inheems reservaat 
grenst aan het voorouderlijk grondgebied van San Martin. 
De reden voor het bezoek was de aanwezigheid van illegale goudzoekers 
in de rivieren van Cothué. De groep uit San Martin wilde graag duidelijk 
maken aan de mensen in Buenos Aires Cothué dat het gebruik van kwik 
illegaal en levensgevaarlijk is voor mens en dier. Ook op lange termijn. 
Daarom geeft San Martin bij voorbaat geen toestemming om goud te 
zoeken in de rivieren in het voorouderlijk grondgebied en het zal er alles 
aan doen om dit te voorkomen. 
Het was duidelijk tijdens het bezoek, dat er ook inheemse mensen uit 
Cothué betrokken zijn bij en/of betaald worden door de goudzoekers, 
vrijwillig of wellicht als gevolg van intimidatie. De goudzoekers komen zelf 
uit Brazilië, Peru of de Colombiaanse binnenlanden en hebben vaak 
banden met drugshandel of guerilla. De groep uit San Martin werd dus 
niet door iedereen met open armen ontvangen en foto's nemen van de 
goudzoekersboten was geen optie. Het enige “bewijs” is de foto links-
boven: De gravel is blootgelegd door een poging om hier goud te vinden. 
Maar er werd blijkbaar niks gevonden. 
Toch was er genoeg belangstelling voor een vervolg van de dialoog, want 
eind oktober kwam er een groep mensen uit Buenos Aires Cothué weer 
naar San Martin voor verder overleg. Er was vooral interesse om bij 
aanwezigheid van vreemdelingen in de gemeenschappen op tijd aan de 
bel te trekken, zodat illegale activiteiten kunnen worden voorkomen. 
 
                                           



BEDANKT VOOR DE BIJDRAGE! 
Namens San Martin de Amacayacu en de Small 
World Foundation bedanken we je hartelijk voor 
je bijdrage en inzet in 2014. Hier in de Amazone 
hebben we een zeer druk en spannend jaar 
ervaren en we mogen stellen dat we nog nooit zó 
dicht bij een mogelijke erkenning van het 
voorouderlijk grondgebied van de gemeenschap 
zijn geweest. Na zoveel serieus werk vonden we 
het daarom tijd voor een feestje. Hopelijk brengt 
2015 een concreet resultaat? 
Om overal op voorbereid te zijn, gaat de Small 
World Foundation nog gewoon door met fondsen 
werven om alle activiteiten efficiënt te kunnen 
ondersteunen. We hopen daarom ook in 2015 op 
je steun en inzet te kunnen rekenen. Weet jij nog 
evenementen of gelegenheden voor de stichting 
om een centje bij te verdienen? Laat het ons gauw 
weten! 
Hiernaast vind je een overzicht van de uitgaven in 
San Martin de Amacayacu in 2014 en een foto van 
Heike´s tuinkolibrie (met dank aan Ria Vogels). 
Het jaarverslag van 2014 zal nog even op zich 
laten wachten. Eerdere jaarverslagen vind je op 
www.smallworldfoundation.org. Deze site heeft 
trouwens een nieuw jasje dankzij Wout Withagen 
van de Freshheads! 

  

________________________________________________________________________________ 

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.    

Opties 1, 2 en 3… 

Nieuwe INCODER juridisch adviseur legt 
de situatie uit. 

Opties 1, 2 en 3… 

Overleg vooraf. 

INCODER vertegenwoordigster aan het 
woord. 

Categorie Euro

Vergaderingen San Martin 6.568

Kleuterschool 5.397

Darrell Posey 3.896

Communicatie 192

Apparaten en onderhoud 976

Transport 1.847

Overig (incl feest voor San Martin) 2.274

Totaal 21.150


