
EEN HANDLEIDING IS KLAAR! 

Na een intensief jaar in San Martin de 

Amacayacu kunnen we tevreden terugkijken. 

Er is zeker een enorme vooruitgang gemaakt 

wat betreft het gebruik van de natuurlijke 

bestaansbronnen (zand, gravel, hout, etc.) in 

het voorouderlijk grondgebied van de 

gemeenschap. Door de waarschuwingen van 

de milieupatrouille komen er minder mensen 

van buiten de gemeenschap om bomen te 

kappen zonder vergunning of om zand of gra-

vel af te graven. Een ander concreet resultaat 

is een handleiding van zes stappen voor het 

gebruik van deze bestaansbronnen. De eerste 

stap is de aanvraag om bijvoorbeeld een boom 

te kappen. De zesde stap is het certificaat 

waarmee erkend wordt dat er aan alle eisen is 

voldaan gedurende het hele proces en dit is 

een vereiste voor een volgende aanvraag. Elke 

stap heeft één pagina met de beschrijving van 

de onderdelen en de mogelijke uitkomsten. Als 

er ergens in de procedure ongewenste situa-

ties voorkomen, dan kan de uitkomst ook zijn 

dat de procedure wordt onderbroken en dat er 

geen toekomstige vergunning meer kan 

worden uitgegeven.  

Met deze handleiding wil men bereiken dat de 

toegang tot het gebruik van de natuurlijke 

bestaansbronnen voor iedereen duidelijk en 

ook gelijk is. Tegelijk is het ook niet de 

bedoeling om een hele bureaucratie te 

creëren... Wij houden je op de hoogte. 

Om de handleiding wat aantrekkelijker te 

maken voor de gebruiker zijn we nog op zoek 

naar een editor. Daarna is het klaar voor druk.  

Deze handleiding stond beschreven als één 

van de eindresultaten in het projectvoorstel 

voor de International Society of Ethnobiology, 

die dit project voor 2014 en 2015 heeft 

gefinancierd.  Check!
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EEN NIEUW HUIS VOOR EMMA EN REMIGIO 

Al jaren kwamen alle bezoekers van San Martin de Amacayacu als 

eerste langs het huis van meneer Remigio Santos en mevrouw Emma 

Luis, een echtpaar behoorlijk op leeftijd (exacte leeftijd onbekend). 

Elk jaar was het huis ook weer een beetje meer op leeftijd. Tot 

meneer Remigio er achter kwam dat het scheef aan het zakken was. 

Dus timmerde hij een balk tussen het huis en een grote boom naast 

het huis. Zo zakte het minder snel scheef.  

Toch werd het langzamerhand een gevaarlijke onderneming om hun 

slaapkamer op de derde verdieping te bereiken. Dat was al jaren zo 

en dat verander je niet zomaar! Maar een flinke windvlaag... 

De milieupatrouille van San Martin de Amacayacu heeft toen de 

handen ineen geslagen met een aantal mensen van het Amacayacu 

Nationale Park en met de Small World Foundation. Er was meer 

veiligheid voor het echtpaar nodig en een nieuwe “eerste indruk” 

van de gemeenschap. Ook de entree die de toeristen aan het 

plaatselijke minihotel “Casa Gregorio” betalen (€2,- pp om in de 

gemeenschap rond te mogen lopen) werd bij het initiatief 

betrokken.  

In juli 2015 werd het oude huis afgebroken door de milieupatrouille. 

Vervolgens werd er hout gezaagd door een meneer van het 

Amacayacu Nationale Park. Van een project van dit park werd het 

dak betaald. Er kwam een bijdrage van benzine, scharnieren en 

spijkers van de Small World Foundation en uiteindelijk een kleine 

erkenning van het geld van de toeristen voor de timmermannen. 

Half december was het praktisch klaar: Een compact nieuw huis, 

lekker gelijkvloers.  Een mooiere manier om een jaar af te sluiten is 

er niet! Vanaf nu is dit de eerste indruk van de gemeenschap. 
  
 

kl j l k

Balk die het huis overeind hield...  

Remigio  

Emma   

Tadaaaa... 

een nieuw 

huis!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
________________________________________________________________________________ 

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 vaste jaarlijkse bijdragen belastingaftrekbaar kunnen zijn! Informeer eens bij je belastingadviseur! 

 

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.    


