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2017 JAAROVERZICHT

Met veel goede moed hoopten wij in deze
editie van de Small World Foundation
nieuwsbrief met geweldig nieuws voor de dag
te komen, maar daar lijkt het nog te vroeg
voor. Onze eerste voorzichtige toenaderingspoging op 11 januari via Whatsapp richting
mevrouw Dangond blijft tot op heden
ontvangen maar ongelezen. Gelukkig hebben
we deze ervaring eerder gehad en raken we
niet in paniek. De overheid begint zeker ook dit
jaar pas ergens in februari op gang te komen??

Graag maken we van deze editie gebruik om
iedereen weer op de hoogte te brengen van
een aantal overige (lees: niet door de Small
World Foundation gesponsorde) projecten die
het dagelijks leven in en de toekomst van San
Martin de Amacayacu sterk beinvloeden.
Ten eerste is er het zonnepanelenproject,
gefinancieerd door de Spaanse overheid via de
gouverneur van het Amazone departement.
Dit project ligt sinds bijna een jaar stil, ondanks
dat we in Nieuwsbrief 71 van februari 2017
meldden dat het project waarschijnlijk eind
maart dat jaar afgerond zou zijn (toen al een
jaar te laat). Zoals op de fotos zichtbaar is, zijn
de panelen geinstalleerd en staat het accuhuis
met de complete interne bedrading overeind.
Toch mist er nog een hek om het hele terrein
(want een zonnepaneel is snel gestolen!) en
een huisje voor de groene machine (foto).
Wat is er gebeurd? Zeer waarschijnlijk is
corruptie een belangrijke factor. Niemand
weet hoe of wanneer het project verder zal
gaan. Voorlopig mag niemand officieel de
electriciteit van de zonnepanelen gebruiken,
want het project is nog niet opgeleverd! Een
paar mensen in de gemeenschap hebben
echter onthouden van de tests hoe de kabels
van de zonnepanelen aangesloten kunnen
worden op het elektriciteitsnet in de
gemeenschap. Daarom zijn er soms een aantal
extra uren electriciteit (zoals bijvoorbeeld voor
een vergadering of rond kerst en de
jaarwisseling). Maar het elektriciteitsnet is
eigendom van het bedrijf Amazone
Elektriciteit dat momenteel 8 uur per dag
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electriciteit genereert voor de gemeenschap
met de gele dieselgenerator (foto). Vertegenwoordigers van dit bedrijf verbieden het
aansluiten van de zonnepanelen op hun
elektriciteitsnet want áls er zich een incident
zou voordoen willen ze geen schade
ondervinden en willen ze niet betrokken en
zéker niet verantwoordelijk zijn. Dit bedrijf zou
graag de zonnepanelen beheren, maar de
gemeenschap wil dit ook graag zelf doen. De
vraag is natuurlijk of de gemeenschap oop de
capaciteiten heeft om dit te doen?
Ten tweede is er het antenneproject waarmee,
naar men hoopt, het mobiele telefoonnetwerk
in de Colombiaanse Amazone drastisch
verbeterd zal worden. Met de huidige
infrastructuur is het in San Martin de
Amacayacu momenteel bijna onmogelijk om
een fatsoenlijk telefoongesprek te voeren en
gegevensverkeer is écht onmogelijk. Wederom kwam er een enorme boot, deze keer met
zware aluminium buizen en frames om de
antenne mee te bouwen. De antenne wordt
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momenteel in elkaar gezet op zo´n 20km ten
noorden van de gemeenschap midden in het
regenwoud. Voor het eerste deel van het
transport van de materialen werden lokale
boten gebruikt. Daarna kwam de helikopter in
actie om alles nog verder de jungle in te
brengen. Het is de laatste van 150 antennes
die in de Colombiaanse Amazone zijn
neergezet. Het is niet duidelijk wanneer de
antennes beginnen te werken.
Ten derde is er de Ecovía (Nieuwsbrief 69 en
72), het betonnen wandelpad dat tussen
Puerto Nariño en San Martin de Amacayacu
wordt aangelegd. Vanaf de rivier is er nog
weinig méér te zien dan de pilaren zoals op de
foto in Nieuwsbrief 72, maar het bos inwaarts
begint er langzaam vorm te komen: Een
heleboel groot uitgevallen betonnen palen
waar een serie houten platforms op zullen
komen. Een aantal keren heeft ook dit project
stil gelegen, maar steeds komt het dan weer
op gang!

Ten vierde is er de kleuterschool Tuirupü. Die is
inmiddels helemaal opgenomen in de
gemeenschap en de Small World Foundation
heeft er nog maar minimaal mee te maken. En zo
moet het ook! De wastafel (Nieuwsbrief 72)
funcioneert al bijna een jaar netjes en ruim een
half jaar geleden werd er een mooi wit plafond
opgehangen (Nieuwsbrief 72). Nu is het een stuk
minder warm binnen overdag. Met overheidsgeld
wordt de kleuterschool momenteel met 6 meter
verlengd. Er zijn plannen om ook de oudere
generatie te betrekken bij de kleuterschool.
Wellicht als een soort van plek waar deze
ouderen een kopje koffie kunnen gaan drinken en
tegelijk de kleine kinderen een mooi verhaal uit
de Tikuna cultuur kunnen vertellen?

BOEKHOUDING 2017
2017 was het goedkoopste jaar sinds de oprichting
van de Small World Foundation! Het onderhouden
van contact met de National Landagentschap
(Agencia Nacional de Tierras – ANT) ging gratis via
email en Whatsapp, dankzij de WIFI antenne in San
Martin de Amacayacu. De Small World Foundation
heeft dit jaar de verplaatsing van deze antenne
bekostigd. Die hing namelijk origineel recht achter
het doel van het voetbalveldje van de
gemeenschap.
De grootste uitgave was de onkostenvergoeding
voor het team van 4 personen die naar het Congres
in Iquitos (Peru) gingen (Nieuwsbrief 73). Verder
werd er een drietal kleine expedities georganiseerd
met de milieupatrouille. Tijdens de droge tijd
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tussen juni en oktober 2017 stond het water in de
Amacayacu rivier zó laag dat geen enkele
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kappen of zand te scheppen. Verder waren er
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van de patrouille nodig hadden. Dit is zeer mogelijk
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een resultaat van de voorgaande jaren waarin er
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mogelijkheid dat de materialen in beslag genomen
kunnen worden als er geen dialoog met de
gemeenschap wordt gevoerd.
Later in het jaar waren er wat problemen met zandextractie door en voor de gemeente Puerto Nariño. Maar
legaal gezien was er weinig aan de doen want de extractielokaties waren zorgvuldig gekozen en buiten het
inheemse reservaat én het Amacayacu Nationale Park. Een latere vergadering in Leticia met het Amacayacu
NP en het Ministerie van Mijnbouw gaf helaas ook geen helderheid over mogelijke wetgeving die deze
activiteit zou kunnen stoppen.
________________________________________________________________________________
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.

