
SMALL WORLD NIEUWSBRIEF ALERT! 
Graag willen wij iedereen erop attent maken dat de 
Small World Foundation nieuwsbrief per 1 januari 
2017 ALLEEN DIGITAAL zal worden verstuurd. 
Helaas, de nieuwsbrief zal NIET MEER MET DE POST 
worden verstuurd en NIET MEER AAN HUIS worden 
afgeleverd. Wij willen iedereen die de nieuwsbrief 
momenteel op één van deze manieren ontvangt, 
uitnodigen om vóór 1 november 2016 een email-
adres door te geven zodat er ruim de tijd is voor de 
overgang: heike_van_gils@hotmail.com.  
Wij hebben tot op heden nog géén emailadressen 
ontvangen van de personen die de nieuwsbrief 
momenteel met de post ontvangen. Wees er 
a.u.b. op tijd bij om geen edities te missen!  
Bij gebrek aan een emailadres kan de nieuwsbrief 
natuurlijk ook gelezen worden op onze website 
www.smallworldfoundation.org. Is een papieren 
nieuwsbrief de enige optie voor jou? Dan graag het 
emailadres doorgeven van de persoon die deze wél 
voor je kan printen. 
 

ECOVIA KRIJGT TOESTEMMING 
Al jaren waren er plannen voor een betonnen 
wandelpad van ongeveer 7.5km dwars door het 
regenwoud tussen Puerto Nariño (+6.000 
inwoners) en San Martin de Amacayacu (+550 
inwoners). Maar dat deze echt  tot uitvoering 
zouden komen had eigenlijk niemand verwacht. 
Dat is namelijk de normale gang van zaken in de 
Amazone...  
Tot er in april 2016 opeens een enorme boot een 
nog veel enormere lading zand kwam dumpen aan 
de oever van San Martin. Voor het wandelpad. 
Voornamelijk door het Amacayacu Nationale 
Natuurpark en de milieupatrouille van San Martin 
is er toen vrij spoedig een klacht ingediend bij het 
Colombiaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken, 
want er was nooit een zgn. consulta previa met de 
betrokken inheemse gemeenschappen geweest. 
Een consulta previa  is vrij vertaald een vooroverleg 
waarbij er tijdige, transparante en neutrale 
informatie moet worden geleverd door de 
uitvoerende partij aan de betrokken gemeen-
schappen, zodat zij hier naar gelang hun eigen 

beslissingsmethoden er wel of geen toestemming 
voor kunnen geven. Het project werd toen begin 
juni stilgelegd, in afwachting van de consulta 
previa. 
Eind augustus werd deze uiteindelijk gehouden in 
Puerto Nariño. De uitkomst was dat het project  
doorgang kan hebben.  
Zowel het Amacayacu Nationale Park als San 
Martin de Amacayacu begrijpen duidelijk dat het 
wandelpad op zich geen problemen hoeft op te 
leveren en ook veel nieuwe kansen geeft aan de 
mensen in de regio. Denk aan het toerisme en de 
betere bereikbaarheid van de gemeenschappen. 
Wat wél meestal ontbreekt in de Colombiaanse 
Amazone is een duidelijk beheer en het geld 
hiervoor. Volgens de projectbeschrijving mag er 
bijvoorbeeld langs het pad niet gekapt of gebouwd 
worden. Het is immers voornamelijk een 
toeristische route en die toeristen komen voor het 
regen-woud. Desondanks zijn al hele stukken bos 
gekapt sinds april en er zijn zelfs al een paar nieuwe 
huizen gebouwd. Sommige mensen zijn bang dat 
het gebrek aan beheer binnenkort het wandelpad 
niet eens meer geschikt maakt voor toeristen. En 
hoe kan het pad dan nog inkomsten generen voor 
de inwoners van de regio? Wie gaat er nog meer 
gebruik maken van dit pad en met welke 
bedoelingen? Zal er nu intensiever gejaagd en 
gevist worden in de buurt van de Amacayacu rivier 
en San Martin? Zal er ook drugssmokkel plaats 
vinden langs het pad? Zal het de regio onveiliger 
maken?  Dit zijn de vragen die veel mensen bezig 
houden.  
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AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS 
Zoals we eerder hebben uitgelegd, is de overheids-
instantie die eerder verantwoordelijk was voor de 
aanvraag van San Martin de Amacayacu en 
Palmeras voor de erkenning van het voorouderlijk 
grondgebied (INCODER), al ergens halverwege 
2015 gestopt met functioneren. Dit jaar de Agencia 
Nacional de Tierras ontstaan met ongeveer 
dezelfde doelstelling als het INCODER. Tot half 
september was daar nog weinig beweging te 
bekennen, maar onlangs kregen we toch bericht 
van een insider dat we maar eens een brief 
moesten sturen om de aanvraag van San Martin en 
Palmeras nieuw leven in de blazen. Dat hebben we 
gedaan en weer is het wachten op een reactie! We 
houden je op de hoogte.  
 
 
 
 
 
 

   
 

________________________________________________________________________________ 

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 belasting aftrekbaar 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): 
  
Heike van Gils (heike_van_gils@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.    


