
SPANNENDE EXPEDITIE!! 
In april werd de tweede grote expeditie gehouden 

met de milieupatrouille van San Martin, een groep 

mensen samengesteld in het kader van het project 

“Controle van het gebruik van natuurlijke 

bestaansbronnen in het voorouderlijk grondgebied 

van San Martin de Amacayacu”, betaald door de 

Darrell Posey Small Grant van de International 

Society of Ethnobiology (www.ethnobiology.net).   

Deze keer was de bestemming “Oropel” (zie kaart 

volgende pagina) omdat er geruchten zijn dat er 

zich hier illegale plantages bevinden. Na 

coördinatie met de politie (foto linksboven) over 

wat te doen bij noodgevallen en samen met een 

vertegenwoordiger van het Amacayacu Nationale 

Park ging het team op pad voor vier dagen.  

Uiteindelijk werden er geen plantages of 

mijnactiviteiten rond Oropel gevonden. Dit wil 

echter niet zeggen dat er geen zijn: Het gebied is 

immers een immens ondoordringbaar regenwoud! 

Wel vond de patrouille buitengewoon veel sporen 

die duiden op de regelmatige aanwezigheid van 

mensen: Oude kampeerplekken bezaaid met 

plastic afval, veren en kogelhulzen. Op één locatie 

was er een groep mensen aanwezig (fotos 

rechtsonder en -boven) die zich op één persoon na 

zelfs verstopte voor de patrouille. Om geen 

gevaarlijke situaties uit te lokken werd er geen 

achtervolging ingezet en maar even gepraat. De 

man vertelde dat ze aan het vissen waren en 

compost aan het zoeken, maar gezien de 

omstandigheden waren het waarschijnlijk mensen 

actief in drugstransport.   

De weg die de patrouille moest afleggen was alleen 

mogelijk met de aluminium boot van het 

Amacayacu Nationale Park. De rivieren waren 

bezaaid met omgevallen bomen waar deze boot 

nét onderdoor kon (foto midden boven). Vaak 

moest de patrouille zich een weg banen met een 

machete. Deze expedities zijn belangrijk voor een 

concrete kijk op de situatie in het voorouderlijk 

grondgebied van San Martin de Amacayacu. Met 

de GPS werden alle locaties vastgelegd en kunnen 

zo later makkelijk weer worden gevonden voor 

vervolgonderzoek. Op de volgende pagina een 

overzichtskaart van de situatie. 
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In deze cirkel bevinden zich de gemeenschap Buenos Aires Cothué (rode stip), 

de illegale goudzoekers, coca- en marihuanaplantages, en laboratoria voor de 

productie van cocaïne. De controle in dit soort gebieden is erg moeilijk omdat 

de grens altijd een vluchtoptie is voor de illegale partijen. Zelden worden er 

gecoordineerde bi- of trinationale operaties uitgevoerd. Corruptie speelt ook 

een belangrijke rol. 

In deze cirkel bevinden zich “Oropel” en de lokaties waar mensen momenteel 

(door de hoge waterstanden) kunnen worden gedropt of opgehaald 

onderweg naar of van Buenos Aires. Deze mensen zijn hoofdzakelijk 

werkzaam in de illegale activiteiten.  Ook zou er rond “Oropel” sprake zijn 

van illegale plantages. De cirkel heeft een diameter van + 15km en bestaat 

uit dicht regenwoud: Alsof men zoekt naar een speld in een hooiberg.   De 

expeditie van de milieupatrouille leek er ook op te duiden dat er in het gebied 

intensief gejaagd en gevist wordt door personen die door dit gebied reizen 

en overnachten of door mensen uit andere gemeenschappen van het Tikuna 

Cocama Yagua inheemse reservaat. Mensen uit San Martin gaan vrijwel nooit 

zó ver van de gemeenschap op jacht of vissen. 

San Martin de Amacayacu    

Sinds Colombia de cocaplantages in eigen land heeft verminderd zijn deze 

verplaatst naar Peru. Voor gemeenschappen als San Martin de Amacayacu 

is deze situatie nu dus dichterbij gekomen: Aan de zuidkant van de 

Amazonerivier! In het omcirkelde gebied worden nu sinds jaren intensief 

coca- en marihuanaplanten verbouwd en cocaïne geproduceerd. De 

criminaliteit die hiermee gepaard gaat resulteert onder andere in gestolen 

boten overal in de regio.  

richting Manaus 

  = drugs/goudtransportroutes 

  = potentiële jachtroutes 

Heel af en toe ontdekt de politie een drugstransport 

op de Amazonerivier. Zo werden bijvoorbeeld deze 

mensen opgepakt die met 4,3kg marihuana uit de 

San Martin de Amacayacu kwamen op 16 februari j.l. 

Vrijwel altijd zijn het de “kleine pionnen” van deze 

handel die dan in de gevangenis terecht komen.  Het 

transport wordt vervolgens gewoon voortgezet door 

andere mensen. 



GET IT DONE BOOT GESTOLEN... :( 
Na jarenlang deze fantastische aluminium Get It 

Done boot (foto rechtsonder) op het land te 

hebben gesjord en aan de ketting te hebben gelegd 

tegen diefstal, was het nu toch raak: In de nacht 

van 5 op 6 april is hij gestolen (zonder motor). De 

ketting was gewoon doorgeknipt en niemand heeft 

wat gezien of gehoord. En paar dagen later was er 

nog even hoop. De boot was blijkbaar gezien in een 

naburige gemeenschap. Na een lange zoektocht 

met kustwacht en politie werd er helaas niets 

gevonden op de aangegeven locatie. Meestal 

wordt dit soort boten een tijdje gezonken verstopt 

in het gigantische onder water gelopen regenwoud 

en verdwijnen dan later forever naar Perú (aan de 

overkant van de Amazone rivier) om drugs naar 

Manaus (Brazilië) te sturen. Het verlies van de boot 

is een zware slag voor de gemeenschap en in het 

bijzonder voor de milieupatrouille die hier vooral 

mee op pad ging. In vergelijking met een houten 

boot is een aluminium boot zeer licht (sneller met 

minder benzine), onderhoudsarm en ligt zeer 

ondiep in het water waardoor er zelfs bij zeer laag 

water makkelijk gevaren kan worden. Vooral dit 

laatste is erg van belang als de patrouille 

rivieropwaarts gaat, zie foto´s vorige pagina.  

 

De aluminium boot van de gemeenschap die in 

2003 werd gekocht in het kader van een project 

(foto rechtsboven, bijna gestolen begin 2010 – 

nieuwsbrief 31!) is recentelijk voor de 2e keer 

dichtgelast door de SWF. Deze is helaas vaak in 

gebruik voor ziekentransport of door het bestuur 

(curaca) van San Martin de Amacayacu, als deze 

naar Leticia of Puerto Nariño moet voor 

vergaderingen etc. Kostprijs aluminium boot: 

€3500.    

________________________________________________________________________________ 

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.    


