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Wij van de Small World Foundation beginnen het 
jaar graag met een schone lei. Vandaar dat we jullie 
nu al blij kunnen maken met een samenvatting van 
de uitgaven, die we hebben gedaan in 2016. Zoals 
te verwachten is de grootste kostenpost: de 
categorie “Vergaderingen voor San Martin”. Deze 
beslaat alle onkostenvergoedingen die de verte-
genwoordigers van San Martin kregen, die naar de 
verschillende vergaderingen of evenementen 
gingen. Hiermee betaalden zij voor maaltijden, 
hotel, lokaal transport en communicatie. Alle vlieg-
tickets zijn samengevoegd en we hebben de 
onkosten voor de deelname aan het weten-
schappelijke congres in Medellin ook apart 
vermeld, omdat dit evenement geen directe relatie 
heeft met de landaanvraag van San Martin.  
De categorie “Kleuterschool”: Voor de vrijwilligers 
Deborah en Romain hebben we verf en kwasten 
gekocht. Hiermee hebben zij de banken, tafels en 
eetruimte van de kleuterschool weer van een vers 
kleurtje voorzien.  
De permanente categorie “Apparaten en 
onderhoud” geeft deze keer de bijdrage van de 
Small World Foundation aan een 48 inch plasma 
televisie om fatsoenlijk informatieve films of 
documentaires te kunnen vertonen aan de 
gemeenschap. Deze activiteit gaat begin 2017 van 
start. Eerder werden films en interessante 
fragmenten vertoond op een laptop, maar alleen 
mogelijk voor (te) weinig mensen door het kleine 
scherm en slecht geluid. Een enorme verbetering! 
Halverwege 2016 werd er in overleg met de 
vertegenwoordiger van San Martin besloten een 
bijdrage te leveren aan een lerares uit de 
gemeenschap, die destijds al een half jaar les had 
gegeven aan de eerste klas van de basisschool van 
San Martin. Zij zou betaald worden met geld van 
het Tikuna Cocama Yagua reservaat. Helaas heeft 
zij uiteindelijk een heel jaar goed les gegeven 
zonder  enige vorm van financiële erkenning vanuit 
het reservaat. De oorzaak hiervan is ons niet 
bekend en we hopen dat zij dit geld uiteindelijk 
toch nog krijgt.  
 

ANDERE ACTIVITEITEN IN SAN MARTIN 
We mogen best stellen dat het afgelopen jaar een 
rustig jaar was wat betreft concrete vooruitgang in 
de gemeenschap op het gebied van landerkenning 
(omdat INCODER overgaat in Agencia Nacional de 
Tierras) en natuurbeheer in het voorouderlijk 
grondgebied door San Martin, eventueel in samen-
werking met het Amacayacu NP (Nieuwsbrief 63). 
Een belangrijke factor hierin zijn de twee grote 
projecten, die momenteel tegelijk worden 
uitgevoerd in de gemeenschap en waarbij vrijwel 
de gehele mannelijke bevolking betrokken is als 
dagloner. Ten eerste is er de aanleg van de Ecovia 
(Nieuwsbrief 69), een betonnen voetpad tussen 
San Martin en Puerto Nariño. Dit project ging 
uiteindelijk in september van start. De eerste 
betonnen pilaren zijn al aan de overkant van de 
Amacayacu rivier te zien, vanaf San Martin. De 
einddatum van dit project is niet bekend en zal erg 
afhangen van de waterstand het komende 
regenseizoen.    
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Categorie Euro

Vergaderingen voor San Martin 2.634

Vliegtickets 948

Darrell Posey 1.174

Congres Medellin 365

Kleuterschool 86

Apparaten en onderhoud 538

Lerares basisschool 543

Totaal 6.288



 
Het tweede grote project in de gemeenschap is de 
aanleg van een zonnepanelenpark voor 
elektriciteitsvoorziening. Hier zijn ook veel mensen 
bij betrokken. Door de onbegaanbaarheid van de 
grond voor zware machines moeten alle 
materialen naar de bouwplaats worden gedragen. 
Bijna zonder uitzondering is alles loodzwaar: 
Zonnepanelen, zakken zand, gravel en cement, 
aluminium buizen en hekwerk, handmatige 
grondboren, accu´s (foto´s rechts), dakplaten etc. 
Op de bouwplaats (naast de huidige elektrici-
teitsgenerator) moet dan alles precies volgens 
protocol gebouwd en in elkaar gezet worden.  Als 
we  het allemaal goed begrijpen, dan is het doel 
van de zonnepanelen om het fossiele brand-
stofgebruik te reduceren. Of de panelen en accu´s 
ook voor 24 uur elektriciteit kunnen geven, blijft 
nog de vraag.  
Dit project wordt waarschijnlijk eind maart 
afgerond. De werkgelegenheid en het vooruitzicht 
op meer uren elektriciteit heeft in menig huis-
houden al geresulteerd in een nieuwe televisie, 
koelkast of diepvries, geluidsinstallatie of venti-
lator. De financiering voor dit project komt van de 
Spaanse overheid via Colombiaanse aannemers, de 
panelen komen uit Duitsland en uiteindelijk zal een 
Colombiaans privébedrijf de installatie onder-
houden en elk huishouden een maandelijkse 
rekening sturen.  Conclusie: Met zoveel werk te 
doen in de gemeenschap valt het niet mee om nog 
een vergadering te organiseren in de avonduren. 
Menigeen zit dan spoedig met zijn ogen te 
knipperen om wakker te blijven! Geduld, dus. 
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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.    
 


