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TWEE DAGEN OP STAP MET DE MILIEUPATROUILLE VAN SAN MARTIN: DAG 1
In afwachting van de beslissing van de Colombiaanse regering over de aanvraag tot erkenning
van het voorouderlijk grondgebied van de Tikuna
inheemse gemeenschap San Martin de Amacayacu
als inheems reservaat, werkt deze gemeenschap
hard aan de bescherming van de natuur in dit
gebied. Met de Darrell Posey Small Grant van de
International Society of Ethnobiology is er een
milieupatrouille opgericht. Op 14 maart j.l. gingen
er drie leden van deze patrouille op inspectie met
twee leden van het Amacayacu Nationale Park. Het
te inspecteren stuk van het voorouderlijk grondgebied was zowel de Amacayacu rivieroever als
landinwaarts, ongeveer tussen 5 en 8 kilometer ten
noorden van de gemeenschap in vogelvlucht. Er
waren met lokale vissers berichten meegekomen
van lawaai van motorzagen. De boot vertrok al
vroeg en in de loop van de ochtend werd er al snel
gelokaliseerd, waar gezaagd werd. Een meneer
afkomstig uit San Martin zelf was één boom met
hoge kwaliteit hardhout aan het zagen voor een
toeristenlodge buiten de gemeenschap (1). De
patrouilleleden informeerden de meneer, dat
commerciële houtkap niet is toegestaan in het
gebied en dat de kap van zeer kleine hoeveelheden
hout met bestemming buiten San Martin
tenminste een nette aanvraag moet hebben om de
mogelijkheid te kunnen overwegen. In de nabije
toekomst riskeert hij de inbeslagname van het hout
en zijn spullen... Even verderop was er een lege
geïmproviseerde tent (2), waarschijnlijk ging het
om “doorgaand verkeer” oftewel mensen die te
voet het vooroudelijk grondgebied doorkruisen,
vaak drugs transporterend. Al snel moest de
patrouille de boot achterlaten en al klimmend over
bomen en struiken het regenwoud verder verkennen (3,4). Ze kwamen langs een gebied waar
vroeger veel werd gekapt en nu zagen ze heel veel
nieuwe boompjes groeien die later mooi hout
zullen hebben (5). Uiteindelijk hebben ze nog een
plek bezocht waar zeer recent hout was gezaagd
zonder vergunning, maar met bestemming San
Martin voor de bouw van een huis (6).
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Op 14 april kwam de milieupatrouille ook in actie, omdat er na lange tijd
opeens weer bootjes met zakken zand langs de gemeenschap kwamen
zonder dat er overleg was geweest. Op zo´n 20 kilometer afstand in
vogelvlucht van de gemeenschap werd er inderdaad druk geschept door
mensen uit Puerto Nariño (7). De bestemming van het zand was de
parochie van dit dorp van zo´n 5000 inwoners aan de rand van de Amazone
rivier. De zogenaamde vergunning, die aan de patrouille werd getoond,
was niet meer dat een krabbel op een vel papier, uitgegeven door én ten
behoeve van een inwoner van San Martin (geen Tikuna, niet geboren in
San Martin) (8). Opnieuw werd er geduldig uitgelegd dat er geen
commercieel gebruik van natuurlijke bestaansbronnen is toegestaan in het
voorouderlijk grondgebied van de gemeenschap en dat er spoedig
maatregelen genomen zullen worden in zulke gevallen.
Een heel eind verderop werd er door een Tikunafamilie uit San Martin een
boom in stukken gezaagd voor hun huis (9). Er werd door de patrouille
bevestigd, dat de boom al tenminste 10 jaar geleden vanzelf was
omgevallen en binnen afzienbare tijd niet meer geschikt zou zijn voor
gebruik. Rond deze boom waren er ook veel nieuwe kleine boompjes van
dezelfde soort aan het groeien.
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Op de weg rivierafwaarts moest de boot van de milieupatrouille uitwijken
voor een houten boot (10). Deze werd gestopt en geïnspecteerd. Het ging
om vier jongeren uit een nabije gemeenschap, die die nacht hun jachtgeluk
gingen proberen. Ze waren onder de indruk van de patrouille en gaven toe
dat ze er niet aan gedacht hadden om even te stoppen in San Martin de
Amacayacu om te laten weten wat hun plannen waren. Zonder
tegenspraak gaven ze elk hun gegevens voor registratie en beloofden om
bij een eventuele volgende gelegenheid even aan te meren.
Een paar observaties van de patrouille:
In principe volgt er nog niemand een aanvraagprocedure voor houtkap of
zandgebruik. Dat is normaal en het zal nog een tijd duren voor deze
procedure volledig in gebruik komt en is ingeburgerd. Dankzij de patrouille
komen er nog zeer weinig mensen van buiten San Martin natuurlijke
bestaansbronnen halen. Als deze mensen komen, lijkt het vaak op
uitnodiging van niet inheemse inwoners van San Martin. Dat is belangrijk!
Voor deze mensen lijkt het moeilijk om te begrijpen, dat als het zand
vandaag wordt weggegraven, er voor de toekomstige generaties (dus ook
hun eigen kinderen!) niet veel meer over is. En als ze het wél begrijpen lijkt
het weinig belang te hebben. Wellicht hebben ze geen culturele of
emotionele band met de natuur in dit gebied, omdat ze er zelf niet geboren
zijn? Hier is dus nog werk te doen. Verder is de patrouille blij dat er een
snel herstel van het regenwoud te zien is
op de plaatsen waar eerder nog houtkap
plaats vond. Alles observaties samen
vormen een mooie resultaat van de
milieupatrouille. Er is duidelijk waar er nog
extra aandacht moet worden gegeven en
waar vooruitgang zichtbaar is.
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LANDKAART
INSPECTIES

MILIEUPATROUILLE-

(vergelijk met landkaart Nieuwsbrief 58)
____ Amacayacu Nationaal Natuurpark
____ Voorouderlijk grondgebied San Martin de
Amacayacu
Schuin paars gestreepte gebieden:
Inheemse reservaten.

dag 2

Donkergroene en witte gebieden:
Niet overstroombaar hoogland
Paarse gebieden:
Overstroombaar gebied.

dag 1

________________________________________________________________________________
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.

