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STAP VOOR STAP
Sinds 14 maar jl. hebben wij contact met mevrouw
Dangond, advocate van het Nationale Landagentschap (Agencia Nacional de Tierras / ANT). Zij
kreeg de aanvraag van San Martin de Amacayacu
en Palmeras in behandeling, nadat deze gemeenschappen verschillende keren naar de ANT
geschreven hadden om de stand van zaken te
weten te komen. Mevrouw Dangond is toen aan de
slag gegaan om de laatste hand te leggen aan de
veelgenoemde sociaaleconomische studie (o.a.
Nieuwsbrief 50 en 55). Op basis hiervan kon de
afdeling Inheemse Zaken van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken een zogenaamd concept
schrijven. Met dit concept geeft deze afdeling de
haalbaarheid van de aanvraag te kennen.
Voorheen, toen het ANT nog INCODER was, werd
zo´n concept niet gevraagd aan het Ministerie van
Binnenlandse zaken.
Om de sociaaleconomische studie compleet te
maken, moest er nog een vergadering gehouden
worden met vertegenwoordigers van San Martin
en Palmeras, waarin de twee gemeenschappen
nógmaals hun akkoord met de aanvraag
vastlegden. Die vergadering was op 26 maart jl. in
Palmeras (foto onder).

Uiteindelijk werd de sociaaleconomische studie
eind mei door mevrouw Dangond afgerond en
klaar om naar het Ministerie te versturen.
Aantekening: We moesten nog snel 50 euro
overmaken om het document netjes in kleur uit te
kunnen printen!
Half juli kwam er via mevrouw Dangond het
concept van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken (11 pagina’s). In principe is dit positief. Maar
er wordt nóg een document verwacht: Een
verklaring van San Martin de Amacayacu en
Palmeras dat zij officieel administratief afstand
doen van het Ticuna Cocama en Yagua (TICOYA)
inheemse reservaat. Hiermee zullen deze twee
gemeenschappen de overheidssubsidie, die hen
elk jaar toekomt, onafhankelijk van dit reservaat

gaan ontvangen. Wij stellen ons voor dat dit best
nog een administratief circus zal worden, maar dit
zal zich apart van de aanvraag om erkenning van
het voorouderlijk grondgebied afspelen.
We hebben de situatie voorgelegd aan onze
bekenden bij de mensenrechtenafdeling van de
Verenigde Naties Colombia (Nieuwsbrief 64). Zij
waren ook in maart jl. nog op bezoek in San Martin
(foto’s rechtsonder vorige pagina) en met hen
hebben we tegenwoordig regelmatig contact over
de aanvraag via email en WhatsApp.
Zij waren eerder voorzichtig over de haast om
administratieve afstand te nemen van het TICOYA
reservaat. Want wat kan er gebeuren als het
nieuwe reservaat voor San Martin en Palmeras
alsnog niet wordt goedgekeurd? Dan kunnen deze
twee gemeenschappen zich misschien in een
administratief limbo bevinden waarvan de
consequenties niet te overzien zijn.
Op 5 augustus zijn vertegenwoordigers van San
Martin en Palmeras bij elkaar gekomen om een
reactie te geven op dit concept van het Ministerie

van Binnenlandse Zaken. Deze reactie geeft aan
dat er afstand zal worden genomen onder
voorwaarde dat het reservaat goedgekeurd wordt.
Op 10 augustus kregen we reactie van mevrouw
Dangond dat er toch echt afstand genomen moet
worden en liefst zo snel mogelijk!
Nu laten we even tijd open zodat mevrouw
Dangond en de VN vertegenwoordigers de situatie
met Binnenlandse Zaken kunnen laten bezinken.
De volgende vergadering van San Martin en
Palmeras staat voor 2 september op de kalender.

GRAAG EVEN VERMELDEN
Gedurende de aanvraagprocedure van het
inheemse reservaat voor San Martin de
Amacayacu en Palmeras hebben we regelmatig
geprobeerd NGO´s en particulieren te motiveren
om zich ook voor deze zaak in te zetten. Helaas
kwam er dan altijd het antwoord, dat men druk
was met aanvragen uit andere regio’s met meer
voorrang dan die van San Martin en Palmeras. Het
ging dan meestal om een aanvraag voor vergroting
van twee inheemse reservaten in het Caqueta
gebied van de Colombiaanse Amazone.
Op 17 juli 2017 kwam voor deze 1.423 mensen het
grote nieuws dat 567.900 hectare voorouderlijk
grondgebied óók erkend zijn als inheems
reservaat. Met dit stuk land wordt het Nationale
Natuurpark Chiribiquete verbonden met deze twee
inheemse reservaten. Zo vormt zich één enorm
beschermd gebied van 10 miljoen hectare tropisch
regenwoud (bijna de omvang van Portugal).

Op de volgende twee websites zijn landkaarten te
zien van dit gebied:
http://www.elespectador.com/noticias/medioambiente/amplian-dos-resguardos-indigenaspara-crear-un-gran-corredor-de-conservacion-enel-amazonas-articulo-703598
http://www.elespectador.com/noticias/medioambiente/el-corazon-del-amazonas-casi-salvoarticulo-703830
https://news.mongabay.com/2017/07/colombiaexpands-indigenous-reserves-near-keydeforestation-hotspot/

hopen natuurlijk vurig dat San Martin de
Amacayacu en Palmeras de volgende gemeenschappen zullen zijn met goed nieuws!

7 OKTOBER PRESENTATIE BAARLE
Graag nodigen we iedereen uit op 7 oktober a.s.
om naar de jaarlijkse lezing van Heike van Gils te
komen luisteren. Dit jaar is ook de belangrijkste
figuur achter de aanvraag om erkenning van het
voorouderlijk grondgebied aanwezig: José
Gregorio Vásquez. De locatie is Ghil 12 in BaarleNassau (5111ED). De aanvangstijd zullen we nog
doorgeven, entree is gratis en iedereen is welkom.
Breng vooral je buren, familie en vrienden mee!

Wij zijn enorm blij met dit nieuws. Het regenwoud
in de Caquetaregio ligt geweldig onder vuur door
houtkap, goud- en andere mijnen, cocaplantages,
olieboringen, etc. De 100.000 hectare regenwoud
die in Colombiaanse Amazone per jaar tegen de
vlakte gaat, bevinden zich voornamelijk hier. Wij

________________________________________________________________________________
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.

