
INCODER = LAND UNIT... 
Laten we nog eens duidelijk maken dat de prioriteit 

van de Small World Foundation het volgende is: De 

erkenning van +30.000 hectare voorouderlijk 

grondgebied (100% regenwoud) als inheems 

reservaat voor de Tikuna inheemse gemeen-

schappen San Martin de Amacayacu en Palmeras in 

het zuiden van de Colombiaanse Amazone. Over 

landrechten in Colombia besliste altijd het 

Colombiaanse Instituut voor Landbouwontwik-

keling (Instituto Colombiano de Desarollo Rural, 

INCODER, www.incoder.gov.co).  

In oktober 2014 werd de laatste grote vergadering 

gehouden over het grondgebied met alle gemeen-

schappen van het Tikuna Cocama Yagua inheemse 

reservaat. Daarna was het de taak van het 

INCODER om het proces voort te zetten. In 

november en december gebeurt er sowieso nooit 

veel bij de overheid en gedurende 2015 verkeerde 

het INCODER in een totale winterslaap als aanloop 

op de metamorfose die zij deze maand zal 

ondergaan. Het INCODER gaat kortweg Unidad de 

Tierras (Land Unit) heten en zal waarschijnlijk 

ongeveer dezelfde functie hebben. Ondanks het 

ongeduld had het in 2015 daarom weinig zin voor 

vertegenwoordigers van San Martin of Palmeras 

om naar Bogotá te reizen en druk op de ketel te 

zetten. Het huidige personeel heeft namelijk op 

het moment van dit schrijven zelfs nog steeds geen 

idee of zij hun baan houden. Zij raden aan om via 

de telefoon te blijven informeren in de loop van de 

komende maanden. Hopelijk is er dan een moment 

waarop de Unidad de Tierras erkennings-

procedures gaat rangschikken en dan is het van 

belang om er als de kippen bij te zijn! 

Vertegenwoordigers van de Verenigde Naties 

(afdeling Inheemse Mensenrechten) bezoeken San 

Martin de Amacayacu sinds eind 2014 en zijn 

geïnteresseerd assistentie te verlenen op het 

gebied van de aanvraag. Hun aanwezigheid kan het 

proces een goede impuls geven.  

EN ONDERTUSSEN... 
Ondertussen begint ook het Amacayacu Nationale 

Park weer leven te vertonen. Na een kortere slaap 

van drie maanden gaat het werk voor het 

natuurbeheer in het voorouderlijk grondgebied 

weer door, hier een paar kiekjes van de 

vergaderingen.. 
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SMALL WORLD UITGAVEN 2016 
Zoals in de Small World Foundation nieuwsbrieven 

werd beschreven, was 2015 een rustig jaar met 

vooral veel lobby voor een duidelijker natuur-

beheer in het voorouderlijk grondgebied van San 

Martin de Amacayacu in het kader van het Darrell 

Posey project (www.ethnobiology.net/ 

what-we-do/core-programs/fellowships/small-

grants/) en als constructieve activiteit in afwach-

ting van het besluit van de overheid over de erken-

ning van dit grondgebied als inheems reservaat.  

De gespecificeerde €2.240 komt dan ook uit de 

subsidiepot van de International Society of 

Ethnobiology (Darrell Posey Small Grant). In 2016 

wordt het nog beschikbare saldo van dit project 

(zo´n €1.000) uitgegeven aan de afronding (o.a. de 

druk van de handleiding voor het gebruik van 

natuurlijke bestaansbronnen, Nieuwsbrief 65). 

Eind 2015 was de grootste uitgave voor de 

aankoop van een tweedehands aluminium boot en 

een 15pk Yamaha buitenboordmotor voor 

transport en patrouilleactiviteiten. De boot en 

motor vallen binnen de categorie apparaten en 

onderhoud, terwijl benzine onder transport valt.  

 

De boot was nodig nadat een in 2010 aangeschafte 

boot (www.facebook.com/pages/GET-WATER 

BOAT-DONE/133568283338591?fref=ts  / 

www.getitdone.org/projects/1) begin 2015 werd 

gestolen. Met de motor erbij werd de aankoop 

echt een goeie deal!  

 

________________________________________________________________________________ 

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.    
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