
LANGZAME START SAN MARTIN 
Na een probleem met de computer, een zeer 

slechte internetverbinding en een druk persoonlijk 

leven is de 60e Small World Foundation nieuwsbrief 

er nu dan! Hoera! Graag hadden we vóór het 

bereiken van deze mijlpaal al melding willen maken 

van de officiële erkenning van het voorouderlijk 

grondgebied van de Tikuna gemeenschap San 

Martin de Amacayacu als inheems reservaat. Maar 

helaas, de realiteit in landen als Colombia en 

gebieden als de Amazone is toch vaak hartstikke 

anders en veel ingewikkelder dan je zelf kan 

bedenken.  

Zo konden wij vorig jaar september niet geloven 

dat het INCODER (www.incoder.gov.co – Colom-

biaans Instituut voor Landbouwontwikkeling) 

vertegenwoordigers het echt nodig vonden om alle 

22 gemeenschappen van het TiKuna Cocama Yagua 

reservaat om toestemming te vragen voor het 

voorstel van San Martin. Er was toch immers al 

eerder gezegd dat dit niet juridisch noodzakelijk 

was? Toch moet er dan inmiddellijk gehoorzaamd 

worden, dat begrijpt iedereen!  

Binnen een paar werken en ondanks de enorme 

stress dat zo´n evenement met zich meebrengt 

(want het kan net zo goed harstikke fout gaan...!!) 

is het ons toen gelukt om het Wone Congres te 

organiseren in de gemeenschap Doce de Octubre. 

Op zulke momenten zijn wij iedereen die ons 

jaarlijks steunt zó intens dankbaar: Dankzij dit potje 

in Nederland hebben we in no time het Congres 

van A tot Z kunnen financieren en regelen zoals het 

INCODER verwachtte en zelfs mét een positief 

resultaat voor San Martin. Het INCODER is nu 

degene die actie moet ondernemen...  

Twee aandachtige lezers hebben ons gevraagd hoe 

je aan €6.568 voor “vergaderingen” (nieuwsbrief 

59) kan komen. Wij begrijpen natuurlijk heel goed 

dat een getal in een tabel weinig zegt. Gelukkig is 

er deze nieuwsbrief en kunnen we er nog een keer 

op terug komen. Het Wone Congres werd 

gehouden voor 22 gemeenschappen en andere 

betrokkenen (inheemse organisaties, het 

INCODERteam, vertegenwoordigers Minsterie van 

Justitie etc.). Met gemiddeld zo´n 10 à 15 mensen 

per gemeenschap, kwamen we op een totaal van 

rond de 350 mensen, wiens transport (benzine) 

werd betaald en voor wie er gedurende bijna drie 

dagen te eten en te drinken aanwezig moest zijn. 

Ook huurden we geluids- en beeldinstallaties. In 

totaal kostte dit evenement bijna 4000 euro. Geen 

besparingen want dit was immers “een laatste 

belangrijke stap¨, aldus het INCODER. En dit is 

eigenlijk zelfs efficiënt gedaan, want het komt uit 

op grofweg maar 4 euro per persoon per dag!  

Het saldo, zo´n €2.568, werd uitgegeven aan de 

benodigde vergaderingen met het INCODER en 

Nationale Parken in Bogotá, met het Amacayacu 

Nationale Park in San Martin zelf, en met overige 

organisaties in San Martin of Leticia.   

Nu is het aan het INCODER om een beslissing te 

nemen en eigenlijk is er geen argument om nog 

langer te wachten. Maar het INCODER is ook een 

politieke instelling met interesses en belangen! Eén 

belangrijke interesse voor Colombia is momenteel 

mijnbouw en olie. En het is een feit dat veel van 

deze bestaansbronnen zich bevinden onder de 

voorouderlijke grondgebieden van de inheemse 

bevolking. Het resultaat valt te raden. Er is weinig 

politieke wil om deze gebieden te erkennen als 

inheems reservaat, want hiermee is de toegang tot 

deze bestaansbronnen een stuk moeilijker... 

Half april zal er weer een vergadering met het 

INCODERteam in Bogotá zijn, maar op het moment 

van dit schrijven is het nog onzeker of dit team 

hetzelfde is gebleven. Meestal komen overheids-

instellingen als Nationale Parken Colombia en het 

INCODER pas ergens in maart echt op gang! Over 

langzaam gesproken... 

We willen met dit schrijven benadrukken hoe 

cruciaal je bijdrage is voor het uitvoeren van ad hoc 

lokale activiteiten en we houden jullie natuurlijk op 

de hoogte van de ontwikkelingen!  
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TOERISME STEUNT KLEUTERSCHOOL TUÍRUPÜ  

Met een beetje doorzettingsvermogen komen we er wel! Vorig jaar kwam  

reisorganisatie Kumanday (www.kumanday.com) met een Colombiaanse 

middelbare schoolklas naar San Martin voor één dag. Toen werd er met 

veel belangstelling een eerste donatie gedaan voor de kleuterschool 

Tuírupü (toen nog in aanbouw): Een rugzakje met tekenspulletjes voor elk 

kindje. Het ijs was gebroken en dit jaar werd er vóór hun komst duidelijk 

gemaakt dat de kleuterschool hét sociale project van Kumanday en deze 

middelbare school zal zijn op de lange termijn. En de vraag: Wat zijn de 

benodigdheden nu dan? 

In nieuwsbrief 54 maakten we al melding van de wens om een efficiënt 

gasfornuis te hebben (i.p.v. koken op een houtvuur) en het is kleuterjuf 

Miriam niet gelukt om er één los te peuteren bij het Colombiaanse 

Instituut voor Familiewelzijn (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - 

ICBF). Deze instelling stemde alleen toe met een gasfles. Dus: Kumanday 

en de middelbare school hebben geld ingezameld en een gasfornuis 

gedoneerd; Hartstikke bedankt!  

Ook kwam er weer een rugzakje voor elk kindje uit de grote doos. Na een 

culturele voorstelling namens de kleuterschool werd er samen met de 

bezoekers nog even een tekening gemaakt.  

Het is niet de bedoeling om de kleuterschool een toeristische attractie te 

maken. Toch zijn incidentele contacten als deze een mooie gelegenheid 

voor deze studenten uit Manizales om te beseffen hoe het er elders in 

hun eigen land aan toe gaat en voor Tuírupü om een stapje vooruit te 

komen.  

Precies drie dagen later kwam toevallig het ICBF op bezoek bij de 

kleuterschool. Nu stond de kleuterjuf met haar nieuwe aanwinst sterker 

dan het ICBF zelf, want de gasfles is er natuurlijk nog niet! Er werd druk 

vergaderd en uiteindelijk werd er beslist dat er serieus zal worden 

gekeken of er een tweede persoon benoemd kan worden voor de 

kleuterschool. Bijna 30 kinderen tussen 2 en 4 jaar is tenslotte nogal veel 

voor één kleuterjuf. En een gasfles natuurlijk… 

Zo leidt het één tot het ander, zie je wel..!!                             



SPECIAAL PROJECT 2015! 
Naar aanleiding van drie vergaderingen in San 

Martin de Amacayacu met vertegenwoordigers 

van de mensenrechtenafdeling van de Verenigde 

Naties Colombia is er besloten tot een speciaal 

Small World Foundation en Fundación Téchiwa 

project voor 2015. Het doel van het project is de 

bescherming van het hele Tikuna gebied in 

Colombia, Brazilië en Peru wat betreft mijnbouw 

(goud, gravel, olie) en infrastructuur (wegen en 

kanalen in de regio). De vertegenwoordigers van 

de Verenigde Naties benadrukken de noodzaak om 

de inheemse mensenrechten bij voorbaat af te 

dwingen en hun positie zwart op wit te krijgen, 

vóórdat de presentatie en ontwikkeling van deze 

activiteiten al aan de gang is. Zulke projecten 

hebben in principe alleen toestemming nodig van 

de lokale inheemse bevolking en met een beetje 

geld is dat soms al snel bereikt! Specifiek gaat het 

om het organiseren van een trinationale 

bijeenkomst van (vooral) Tikuna 

vertegenwoordigers waar duidelijke argumenten 

en documenten uit voort komen die bij voorbaat 

en meteen kunnen worden gebruikt in het geval 

dat instanties zich komen melden in de 

gemeenschappen met voorstellen voor mijnbouw 

of infrastructuur. Je hoort gauw meer! 

 

 
  

________________________________________________________________________________ 

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.    


