
PRESENTATIE BAARLE-NASSAU 
Zoals eerder aangekondigd, werd op 7 oktober j.l. 
de jaarlijkse Small World Foundation presentatie 
gehouden in Baarle-Nassau. Voor de tweede keer 
was ook José Gregorio Vásquez van de partij. Hij is 
sinds ongeveer 15 jaar de drijvende kracht achter 
het proces voor erkenning en het beheer van het 
voorouderlijk grondgebied van San Martin de 
Amacayacu en Palmeras.  
Rond de 100 aanwezigen konden weer persoonlijk 
horen wat de vooruitgang en uitdagingen zijn 
geweest sinds de zomer van 2016.  
 

 
SMALL WORLD VERGADERING 
Een aantal keer per jaar vergaderen de vertegen-
woordigers van de Small World Foundation. Maar 
alleen als Heike van Gils in Nederland is kan het 
complete bestuur van de stichting bijeenkomen. 
Dit keer kon José Gregorio Vásquez er ook weer bij 
zijn. Het is voor hem erg interessant om het 
mechanisme van de stichting in werking te zien en 
om te weten dat er met zoveel aandacht 
toewijding een achterban wordt gecreëerd voor de 
initiatieven van de gemeenschap.  
Ook werden de details van alle activiteiten in San 
Martin de Amacayacu doorgesproken en er werd 
tegelijkertijd steeds aandachtig gekeken naar de 
uitgaven: Hoe waren de verschillende activiteiten 
relevant voor het doel van de Small World 
Foundation (de erkenning en bescherming van het 
voorouderlijk grondgebied van San Martin de 
Amacayacu)? Waarom was en is het belangrijk om 
mee te doen aan de specifieke evenementen en 
vergaderingen, georganiseerd door verschillende 
instanties (Nationale Parken, ministeries, inheem-
se organisaties en gemeenschappen) en op de 
verschillende politieke niveaus (lokaal, regionaal, 
nationaal)? Welke zaken werden er betaald bij elke 
vergadering of deelname aan een evenement?  
José kon ook persoonlijk de mensen van de Small 
World Foundation bedanken voor hun inzet: Tonny 
van Gils, Jos Withagen en Cissie Laurijssen.  

Nogmaals: Dames, HARTELIJK BEDANKT!! 
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BELANGRIJKE DOCUMENTEN KLAAR! 
Toen de 74e nieuwsbrief werd geschreven, werd 
er door het Nationale Landagentschap (ANT) nog 
één document gevraagd: Een verklaring van San 
Martin de Amacayacu en Palmeras dat zij 
officieel administratief afstand doen van het 
Ticuna Cocama en Yagua (TICOYA) inheemse 
reservaat. Deze stap heeft als consequentie dat 
deze gemeenschappen dan bij het nieuw op te 
richten reservaat horen en dat de 
overheidssubsidie dan apart van het TICOYA 
reservaat ontvangen wordt.  
Ook werd er van de hoofdvertegenwoordiger 
van het TICOYA reservaat en van de burge-
meester van Puerto Nariño een soort van 
toestemmingsbrief voor deze situatie gevraagd. 
 
Uiteindelijk werd 11 september de dag waarop San 
Martin en Palmeras bijeen konden komen om de 
verklaring te tekenen. De tendens van de 
vergadering was toch wel een beetje die van 
verveling. De deelnemers aan de bijeenkomst 
maakten erg duidelijk dat men er wel genoeg van 
heeft dat er steeds wéér een andere vereiste is. 
In de maand na de vergadering is er veel moeite 
gedaan om ook de toestemmingsbrieven van het 
TICOYA reservaat en van de gemeente Puerto 

Nariño te krijgen. Dat 
is halverwege oktober 
uiteindelijk gelukt! 
Toen is ook het hele 
pakket via de email 
naar het ANT en alle 
andere betrokken 
instanties gestuurd. 
Nu wachten we weer 
op een reactie..  
Spannend!  
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________________________________________________________________________________ 
Wilt u samen met de Small World Foundation steun bieden aan de mensen van de inheemse gemeenschap 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.    


