
BIJEENKOMST PERU EN COLOMBIA IN 
IQUITOS (PERU) 
Van 24 t/m 28 april werd in de Peruaanse 
Amazonestad Iquitos een bijeenkomst gehouden 
met de titel: “Sistemas de conservación de áreas 
protegidas y conocimiento local indigena en la 
cuenca Putumayo Perú-Colombia”. Vrij vertaald is 
dat: “Beschermingssystemen voor beschermde 
gebieden en lokale inheemse kennis in het 
Putumayo rivierensysteem, dat is gelegen in zowel 
Peru als Colombia”.  
De bijeenkomst werd georganiseerd en 
gefinancierd door USAID, The Chicago Field 
Museum, Frankfurt Zoological Society, Instituto del 
Bien Común, Fundación para la Conservación y el 
Desarrollo Sostenible, Nationale Parken Colombia 
en anderen. De genodigden waren vertegen-
woordigers van deze organisaties, inheemse 
organisaties,  de Peruaanse en Colombiaanse over-
heden en ook van toeristische ondernemingen. 
In Colombia beslaat het Putumayo rivierensysteem 
het Amacayacu Nationale Park en het voor-
ouderlijk grondgebied van San Martin de Amaca-
yacu en andere inheemse gemeenschappen, voor-
namelijk Tikuna. Het rivierensysteem is enorm en 
heeft een bijzonder rijke cultuur- en biodiversiteit. 
Zoals op de landkaart te zien is, bevindt zich in dit 
rivierensysteem een mozaïek van inheemse 
grondgebieden (als reservaat of zonder officiële 
erkenning) en anders beschermde gebieden 
(Nationale Parken, duurzame bosbouwgebieden, 
particuliere natuurreservaten etc.). Met deze 
gebieden proberen inheemse groepen, overheden 
en particulieren elk bescherming te bieden aan de 
cultuur- en biodiversiteit, welzijn te creëren voor 
de lokale bevolking en hun rechten op het gebruik 
van het grondgebied en de natuurlijke bestaans-
bronnen te garanderen.    
 
 
 

Over de afgelopen jaren hebben zij elk hun eigen 
ervaringen opgedaan. Met deze bijeenkomst was 
er de kans om deze ervaringen uit te wisselen en  
om de uitdagingen te identificeren, die de beide 
landen niet alleen kunnen en dus samen moeten 
oplossen. Ondanks de beschermde status van veel 
gebieden zijn de belangrijkste uitdagingen (legale 
en illegale) mijnbouw, houtkap, olieboringen en de 
aanleg van kanalen dwars door het regenwoud om 
transport door Zuid-Amerika efficiënter te maken 
(Nieuwsbrief 60). Ook een belangrijk thema is het 
opkomend toerisme in en tussen steden als Leticia 
en Iquitos. Dit vindt hier namelijk het meeste plaats 
in Nationale Parken en in inheemse reservaten en 
gebieden. Deze zijn natuurlijk interessant voor 
toeristen door de grote cultuur- en biodiversiteit. 
Kortom, vijf dagen in Iquitos was lang niet genoeg!  
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Deze landkaart laat het Putumayo rivierengebied zien, begrensd in het zuiden door de Amazonerivier. Duidelijk 
is de mozaïek van inheemse grondgebieden (diagonaal gestreept of oranje) en anders beschermde gebieden 
(groen).  
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4 MEI: EERSTE GROTE VERGADERING. 
OVEREENKOMST PNN-COLOMBIA EN 
SAN MARTIN DE AMACAYACU 
Sinds de oprichting van de milieupatrouille van San 
Martin de Amacayacu met de fondsen van de 
“Darrell Posey Fellowship for Ethnoecology and 
Traditional Resource Rights” (Nieuwsbrief 54, 
uitgereikt door de International Society of 
Ethnobiology - www.ethnobiology.net) heeft de 
gemeenschap gehamerd op een serieuze 
overeenkomst met het Amacayacu Nationale 
Natuurpark. Het project “Controle van het gebruik 
van natuurlijke bestaansbronnen in het 
voorouderlijk grondgebied van San Martin de 
Amacayacu” was namelijk niet alleen voor de 
controle van extractieactiviteiten maar ook voor 
vergaderingen in het kader van concrete afspraken 
over natuurbeheer in het voorouderlijk grond-
gebied (Nieuwsbrief 63). Hiervoor moet er óók 
overeenkomst bestaan tussen beide partijen over: 
wie wat doet, waar en wanneer. En vooral: Met 
welke fondsen?  Vooral dat laatste ligt gevoelig, 
want een instelling als Nationale Parken Colombia 
wil natuurlijk niet teveel zeggenschap en fondsen 
inleveren en een dominante positie blijven 
behouden in het gebied.  

 

 
 
Sinds 2014 is het dus stap voor stap geweest en nog 
steeds zijn er onderdelen in de in juni of juli te 
tekenen overeenkomst tussen San Martin en het 
Amacayacu Nationale Park, die aandacht ver-
dienen. Het ontbreekt de gemeenschap op zulke 
momenten aan een doorgewinterde advocaat met 
werkervaring in dit veld, die een professionele blik 
kan werpen op de tekst. Helaas zijn pogingen om 
zo iemand in San Martin de krijgen op niets 
uitgelopen.  
Op 4 mei kwamen zo´n 15 vertegenwoordigers van 
Nationale Parken Colombia uit Bogotá en Leticia 
naar San Martin om een eerste toenadering (een 
eerste versie van de overeenkomst, goed genoeg 
om serieus te bespreken) in te zegenen met 
toespraken van beide kanten, inheemse dans en 
zang, overhandiging van handgemaakte producten 
en traditionele culinaire lekkernijen. Er waren zelfs 
een paar tranen.. De toespraak van de coördinator 
van de milieupatrouille was beduidend meer 
uitgesproken. Hij kwam namelijk net terug uit 
Iquitos waar zoveel bedreigingen voor de 
inheemse grondgebieden waren besproken. 
Kortom: De overeenkomst moet zeer serieus 
worden genomen en er moet gewoon geld aan 
worden gespendeerd om er het werkelijke doel 
mee te kunnen bereiken: De bescherming van het 
voorouderlijk grondgebied van San Martin.      



 
 

 

 
 

________________________________________________________________________________ 
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.    


