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LIKJE VERF KLEUTERSCHOOL
Meer dan een jaar geleden verkochten Dries en
Micheline “neuzekes” in België om geld in te
zamelen voor kleuterschool Tuirupü in San Martin
de Amacayacu (nieuwsbrief 63). Van de opbrengst
werd de elektriciteit aangelegd, wat klein
onderhoud gepleegd en verf gekocht. Toen kwam
Michelle een poging wagen om het verfbudget op
te maken (nieuwsbrief 64) en dat was zelfs bijna
gelukt! Nu, na een jaar, was het tijd voor een
onderhoudsbeurt in de eetruimte. Backpackers
Deborah en Romain waren in de buurt en hadden
wel zin in een karweitje! Samen met een paar
lokale kinderen hebben zij eerst netjes de tafels en
banken in de eetruimte schoongemaakt en daarna

van een nieuwe laag verf voorzien. Ook de kast
voor het keukengerei kreeg een kleurtje:
Appelgroen deze keer. Verder kunnen we met trots
vermelden, dat de nieuwe kleuterlerares zelf ook
haar steentje heeft bijgedragen. Via het Insituto
Colombiano de Bienestar Famliar (ICBF Colombiaanse Instituut voor Familiewelzijn), die
alle kleuterscholen in de regio beheert, heeft zij
genoeg verf van dezelfde kleur op de kop getikt om
de hele kleuterschool aan de buitenkant een
tweede verflaag te geven. Daar hebben toen een
paar ouders voor gezorgd. Ook heeft het toilet nu
een klein wasbakje om handen te wassen en zijn er
twee kleine ventilatoren in de grote ruimte voor de
warmste dagen. Super!

MAANDEN VAN DE EVENEMENTEN
 IX Landelijke bijeenkomst ONIC
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De inheemse gemeenschappen in Colombia worden landelijk
vertegenwoordigd door de Organización Nacional Indígena de Colombia
(ONIC). Regionaal zijn de gemeenschappen lid van één van de vele
verenigingen (“asociaciones”). Jaarlijks komen vertegenwoordigers van de
ONIC, de verenigingen, overheidsinstanties en andere instellingen bij
elkaar om standpunten duidelijk te maken, overeenkomsten aan te gaan,
beslissingen te nemen etc. Ook worden er inheemse wetten gemaakt, de
zgn. “mandatos” die dan landelijk geldig zijn. Tijdens de IX-Landelijke
Bijeenkomst van de ONIC in Bogotá (Bosa, 8-14 oktober) waren er
wederom duizenden vertegenwoordigers samengekomen in een
middelbaar schoolgebouw. In alle lokalen en gangen waren honderden
tentjes opgezet en buiten stonden enorme rijen toiletten om iedereen
onderdak te kunnen geven. De grote bijeenkomsten waren in het stadion
en de kleinere werkgroepen buiten en in de overige ruimtes. De Small
World Foundation heeft de kosten betaald voor vier leiders van San Martin
de Amacayacu om bij dit evenement aanwezig te zijn. Voor twee personen
was het de eerste keer dat zij in Bogotá waren. Ze sliepen wel in een hotel!
De nadruk van de bijeenkomst lag deze keer vooral op het vredesakkoord
tussen de guerrillabeweging FARC en de Colombiaanse regering. Dit
akkoord werd een paar dagen hiervoor verworpen door de Colombiaanse
bevolking en is momenteel weer onderwerp van onderhandeling. Eén van
de +300 pagina’s in dit akkoord gaat over de inheemse bevolking, die het
geweld heeft moeten verduren (veel inheemse mensen zijn door het
geweld verjaagd van hun grondgebied). In principe is het akkoord door de
inheemse bevolking geaccepteerd, maar zij willen graag onderdeel
uitmaken van de onderhandelingen en meer nadruk leggen op de
autonomie, die zij zouden moeten hebben in hun eigen inheemse
reservaten (resguardos). Vaak zijn er hier namelijk nog invloeden van
illegale groeperingen of van het Colombiaanse leger aanwezig. Gelukkig is
dit voor San Martin niet het geval, maar toch belangrijk om te weten dat
dit elders in het land een realiteit is voor veel gemeenschappen. Tijdens de
bijeenkomst werd er ook tijd besteed aan het herstructureren van de
genoemde “mandatos”, zodat deze landelijk bij alle inheemse
bestuursniveaus en regeringsinstellingen duidelijk zijn en gerespecteerd
worden. En er werd een vredesoptocht gehouden door vele duizenden
inheemse mensen en sympathisanten naar het regeringsplein Plaza de
Bolívar. Mét een spandoek, gemaakt door de San Martin delegatie!
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milieupatrouille, wat heeft de rest? Welke stappen moet de Colombiaanse
regering ondernemen als het gaat over milieubescherming, zodat alle
belanghebbenden een efficiëntere weg kunnen inslaan? Een voorbeeld
van zo´n weg kan een officiële overeenkomst zijn tussen inheemse
gemeenschappen en nationale parken, waarbij beide partijen een
equivalente invloed aangaan op het gebied van beslissing name en budget.
Hier zet San Martin zich al lang voor in (nieuwsbrief 63), maar nog met
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 Mesa Regional Amazonica

weinig concreet resultaat.

 Pilar Indígena Visión Amazonía 27 oktober
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Eén leider uit San Martin, José Gregorio Vásquez, kon een aantal dagen
later weer terug naar Bogotá vliegen om deel te nemen als genodigde aan
de Mesa Regional Amazónica (Amazonía Regionale Overlegtafel) op 24-26
oktober, waarin de vijf departementen van de zgn. Colombiaanse
Amazonía vertegenwoordigd zijn: Amazonas, Vaupés, Guaviare, Caqueta
en Guainía. Het hoofdthema was het natuurbeheer in gebieden, waar
inheemse reservaten overlappen met nationale natuurparken (zoals bij
San Martin het geval is). Met name gaat het erom te bepalen wie hier nu
eigenlijk de belangrijkste natuurautoriteit is: De milieucorporaties van de
departementen, de gemeentes, de inheemse gemeenschappen,
wetenschappelijk onderzoeksinstellingen of de nationale parken? Wat
heeft ieder tot nu toe gedaan en bereikt om natuurbeheer te
bewerkstelligen? Bijvoorbeeld, San Martin heeft een actieve
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Op 27 oktober kwamen vertegenwoordigers van inheemse organisaties en
NGO´s samen om het programma Pilar Indígena Visión Amazonía (moeilijk
te vertalen, zoiets als de Inheemse Pilaar voor de Amazone Visie) te
bespreken. Dit programma van het Colombiaanse Ministerie van
Binnenlandse Zaken wordt gefinancierd door de Duitse Ontwikkelingssamenwerking. Het doel van het programma is de ontbossing van de
Amazone tegen te gaan door lokale organisaties, natuurbescherming en
politieke ontwikkeling te steunen en door traditionele inheemse natuurbeheermodellen toe te passen. Deze eerste vergadering van dit
programma was vooral om de gedachten van de lokale inheemse
verenigingen en gemeenschappen te peilen. Hun eerste reactie was dat
het programma in elk geval de mandatos moet volgen. Het technische
team van het Ministerie van Binnenlandse zaken en de Pilaar moeten nu
nagaan of dit vooralsnog het geval is. En een kleine delegatie heeft de taak
gekregen om het programma te bespreken in de gemeenschappen zelf.
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 INHEEMS GRONDGEBIEDEN

Een delegatie van vijf leiders uit San Martin waren
van de partij in de gemeenschap Ronda (8-10
november) om deel te nemen aan een inventaris
van alle regionale inheemse reservaten, aanvragen
om erkenning van grondgebieden, de potentiële
aankoop van particuliere stukken land voor
gemeenschappen, etc. De inheemse vereniging
ACITAM (Asociación de Cabildos Indígenas del
Trapecio Amazonico), waartoe ook San Martin
behoort, vindt autonomie over voorouderlijke
grondgebieden een basis voor de toekomst van de
inheemse gemeenschappen en voor het bereiken
van een werkelijke autonomie. Ook werd het
economische potentieel bekeken van de grondgebieden in goede staat van bescherming. Dit kan
voor de opname van CO2 in ruil voor geld van
ontwikkelde landen of door de ontwikkeling van
toerisme. De aanvraag van San Martin de

Amacayacu werd natuurlijk in de inventaris
opgenomen, als zijnde één van de meest
gevorderde aanvragen.

4
LAATSTE GEDRUKTE NIEUWSBRIEF
Zoals eerder aangekondigd zal deze Small World
Foundation nieuwsbrief vanaf 2017 alleen nog
maar digitaal verstuurd worden. Inmiddels hebben
wij al veel emailadressen ontvangen van mensen
die de nieuwsbrief per post kregen. Voor degene
die dit nog niet heeft gedaan: GAUW DOEN!
Het is simpel. Gewoon even een emailtje sturen
naar heike_van_gils@hotmail.com. Dan krijg je
hem voortaan ook digitaal. Net zo handig!

De Small World Foundation wil graag Drukkerij Em.
De Jong BV hartelijk bedanken voor ruim 50
gedrukte edities van onze nieuwsbrief. Geweldige
service!
________________________________________________________________________________
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Wil je 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 euro (of meer..!) over op:
Rabobank IBAN: NL28RABO0132726203
t.n.v. Stichting SMALL WORLD FOUNDATION te Baarle-Nassau,
o.v.v. ‘nieuwsbrief’ en je naam (BIC: RABONL2U)
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 e-mailadres door te geven: heike_van_gils@hotmail.com
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, neem dan ook contact op of kijk op de website: www.smallworldfoundation.org.

