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NIEUWS VAN HET NATIONALE LANDAGENTSCHAP
Het viel niet mee, maar daar zijn we inmiddels aan
gewend. Sinds eind september 2016 zijn er drie
zogenaamde derechos de petición verstuurd naar
de directeur van inheemse zaken van de Agencia
Nacional de Tierras ofwel het Nationale Landagentschap. Dit zijn officiële aanvragen voor
informatie die binnen vijftien werkdagen moeten
worden beantwoord door de ontvanger. De
informatie die San Martin de Amacayacu wilde
ontvangen was het bewijs dat de aanvraag voor
erkenning van het voorouderlijk grondgebied als
inheemse reservaat bij het nieuwe Landagentschap een actieve status heeft.
De eerste aanvraag was namens de gemeenschap
zelf en de tweede (praktisch een kopie van de
eerste) namens de Defensoria del Pueblo, de
Colombiaanse ombudsman. Allebei kregen ze geen
antwoord. Begin maart j.l. heeft de gemeenschap
zelf weer een derecho de petición gestuurd, maar
dit keer naar de onderdirectrice van het
Landagentschap met in de CC nog een stuk of 10
andere belanghebbenden zoals bijvoorbeeld het
Amacayacu Nationale Park.
Via een bekende bij de mensenrechtenafdeling van
de Verenigde Naties in Bogotá (Nieuwsbrief 64)
kregen we haar telefoonnummer om eens na te
gaan of de aanvragen eigenlijk wel ontvangen
worden. Een aantal telefoongesprekken verder,
met ook andere werknemers bij het Landagentschap, kwam er een Whatsappbericht van ene
mevrouw Dangond, die de aanvraag van San
Martin de Amacayacu in behandeling heeft. Dat is
natuurlijk positief nieuws: De aanvraag is niet in
een doos verdwenen!
Toch zijn we voorzichtig met ons enthousiasme.
Mevrouw Dangond zegt erg druk te zijn met
aanvragen van andere gemeenschappen elders in
Colombia. Ook is zij niet bekend met de regio of
überhaupt met de achtergrond van San Martin de

Amacayacu en Palmeras. Daarom hebben we haar
een chronologisch overzicht gestuurd van cruciale
momenten en documenten sinds 1982, die ook
maar enigszins iets te maken hebben met de wens
van deze gemeenschappen om hun voorouderlijk
grondgebied erkend te krijgen als onafhankelijk
inheems reservaat.
Onderdelen van dit overzicht zijn:
 Samenvatting van de brieven die sinds 1982
werden geschreven tussen de destijds betrokken instanties: San Martin en Palmeras,
Amacayacu Nationaal Park, het leger (voor
landkaarten) en het Colombiaanse Instituut
voor Landbouwhervorming (Instituto Colombiano de Reforma Agraria – INCORA). Deze
laatste was vóór het Colombiaanse Instituut
voor Landbouwontwikkeling (Instituto Colombiano de Desarollo Rural - INCODER) verantwoordelijk was voor inheemse landaanvragen.
 De oprichting (1990) en uitbreiding (2003) van
het Tikuna Cocama en Yagua reservaat, waartoe
San Martin en Palmeras behoren, maar waarbij
nooit de totaliteit van het vooroudelijk
grondgebied van deze twee gemeenschappen
werd betrokken.
 Alle stappen die sinds 2006 leidden tot de
aanvraag die in 2013 werd ingediend bij het
INCODER voor onafhankelijke erkenning van dit
grondgebied als inheems reservaat voor San
Martin de Amacayacu en Palmeras (Nieuwsbrief
49, 50).
 De notulen van de vergaderingen die sindsdien
hebben plaatsgevonden. De meest belangrijke
is het Wone Congres (oktober 2014) waarin de
meerderheid van de 22 gemeenschappen van
het Tikuna Cocama en Yagua reservaat stemden
vóór de oprichting van dit onafhankelijke
reservaat voor San Martin de Amacayacu en
Palmeras (Nieuwsbrief 58).
Op het moment van dit schrijven is er nog geen
reactie gekomen van mevrouw Dangond.

WEER BEZOEKT KUMDANDAY
KLEUTERSCHOOL TUIRUPÜ
In Nieuwsbrief 60 vertelden we over het bezoek
aan de kleuterschool Tuírupü door reisorganisatie
Kumanday (www.kumanday.com) met een
middelbare schoolklas uit Manizales. Dat was toen
de tweede keer en er was vóór dat bezoek
gezamelijk besloten dat de kleuterschool het
permanente project zou worden waaraan elk jaar
een bijdrage zou worden geleverd. Tijdens dat
bezoek werd er een gasformuis en gasslang
gedoneerd. De Small World Foundation heeft toen
de gasfles geleverd.
Door omstandigheden kon zo´n bezoek vorig jaar
niet doorgaan. Gelukkig dit jaar wel! Dit jaar was
de donatie een uitgebreide wasbak voor in de
keuken van de kleuterschool, 60 kleine
handdoeken en een doos kleurboeken en
potloden.
Zoals we in 2015 al schreven: “Het is niet de
bedoeling om van de kleuterschool een toeristische attractie te maken. Toch zijn incidentele
contacten als deze een mooie gelegenheid voor
deze studenten uit Manizales om te beseffen hoe
het er elders in hun eigen land aan toe gaat en voor
Tuírupü om een stapje vooruit te komen”.
De kleuterschool heeft inmiddels twee lokale
kleuterjuffen en een kok. De nieuwe telling van de
kinderen tussen 2 en 4 jaar heeft echter aangegeven dat er hier binnenkort wel 60 kinderen zullen
worden ontvangen. Om dit allemaal te kunnen
bolwerken is er een oproep gaande om nóg twee
kleuterjuffen aan te kunnen stellen.
Het Colombiaanse Instituut voor Familiewelzijn
(Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF) heeft dit jaar een volledig nieuwe inboedel
afgeleverd voor de keuken: Pannen, borden,
bekers, bestek, een blender, een diepvries,
afwasrekjes, tandenborstels en –pasta, verf, etc.
Er is door hetzelfde ICBF ook een wit PVC plafond
afgeleverd in de gemeenschap. Dit plafond zal
worden aangebracht onder het aluminium dak van
de kleuterschool, of tenminste een deel hiervan.
Hiermee zal de warmte op zonnige dagen veel
draaglijker worden gemaakt voor de kinderen. Er
zijn zelfs plannen om de grote speelzaal met 5
meter uit te breiden, zodat er nog meer ruimte is
voor zoveel kinderen.
Trots kunnen we melden dat de Small World
Foundation aan dit alles een fantastische start
heeft kunnen geven! Iedereen nogmaals bedankt
voor de inzet en bijdrage!

Voor de scholieren uit Manizales hadden de
kleuterjuffen en de kleuters een mooie dans
voorbereid en waren er producten uit de
gemeenschap als kado.

EN ONDERTUSSEN IN NEDERLAND
Sinds januari 2017 wordt deze nieuwsbrief alleen
nog digitaal verstuurd. We hopen dat deze
overgang soepel is verlopen en dat de mensen die
sinds februari niets hebben ontvangen zich zsm
zullen melden bij heike_van_gils@hotmail.com.
Verder zal Tonny van Gils op 23 april deelnemen
aan de markt ter gelegenheid van de opening van

het toeristisch jaar in Baarle-Nassau. Deze markt
wordt langs fiestpad “Het Bels Lijntje” gehouden,
ter hoogte van de Grens. Hier bevindt zich ook het
gezellige Pothuis, waar mensen een heerlijk hapje
kunnen eten en drinken. Tonny zal haar zelfgemaakte jam aanbieden aan de langskomende
bezoekers. Heb jij nog een potje nodig, dan is dit
een mooie gelegenheid! De opbrengst van de jam
gaat natuurlijk naar de Small World Foundation.

________________________________________________________________________________
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.

