
LANDAGENTSCHAP IN DE REGIO 

San Martin en Palmeras deden begin dit jaar 

voorzichtig toenaderingspogingen richting het 

Nationale Landagentschap (Agencia Nacional 

de Tierras - www.agenciadetierras.gov.co), 

maar zonder resultaat. E-mails kwamen niet 

aan en WhatsApp-berichten werden niet 

gelezen. Op 2 maart kwam Nelson Mamian van 

de mensenrechtenafdeling van de Verenigde 

Naties Colombia weer naar San Martin en er 

werd besloten weer een officiële informatie-

aanvraag te schrijven. Die aanvraag werd 

uiteindelijk door meneer Mamian persoonlijk 

bij de ANT afgeleverd op 9 maart en daarna 

heeft de ANT 15 werkdagen om te 

antwoorden. Dat is eind maart.  

 

Ondertussen had een hoge functionaris van de 

Nationale Natuurparken Colombia de ANT 

gevraagd om de complete lijst van aanvragen,  

die in de gehele Colombiaanse Amazone actief 

zijn voor erkenning van inheems land als 

reservaat of voor vergroting van bestaande 

reservaten. In het antwoord staan de 

aanvragen van San Martin de Amacayacu en 

Palmeras en ook van de vijf andere gemeen-

schappen, die tot het Tikuna Cocama Yagua 

(TICOYA) reservaat willen behoren 

(Nieuwsbrief 46 en 49). We wachten gewoon 

verder en zullen niet ophouden contact te 

zoeken! 

 

Bij de ANT zitten ze namelijk ook niet helemaal 

stil. Op 13 maart was eindelijk de grote dag in 

Puerto Nariño dat 300 Honda-6PK-lang-

staartmotoren werden overgedragen aan de 

vooraf gekozen actieve inheemse vissers en 

landbouwers van het TICOYA reservaat.  Deze 

motoren worden in de Amazone “peque- 

peque” genoemd, naar het geluid dat ze 

produceren. Ze zijn hier heel handig, want je 

kan ze zelf meestal wel repareren met simpel 

gereedschap. Ze zijn zuinig met benzine en de 

staart kan makkelijk uit het water worden 

getild als de boot over laag water of een 

boomstam vaart. Een kapotte propellor is snel 

vervangen! Elke motor kost zo´n 500 euro en 

gaat ruim een jaar mee. Elke visser kreeg ook 

een tas met visspullen en de landbouwers 

gereedschap voor landbewerking. De slogan 

voor het evenement: “De vrede heeft de 

voeten op de aarde”. Voorafgaande aan deze 

dag waren er workshops voor iedereen om de 

motoren te leren repareren. De bedoeling van 

het uitdelen van motoren aan mensen met 

weinig inkomsten is het uitroeien van armoede 

en honger in Colombia. Vissers kunnen zich nu 

makkelijk verplaatsen en landbouwers kunnen 

hun producten vervoeren. De donatie komt 

ook precies tegelijk met de aanloop naar de 

presidentsverkiezingen dit jaar...  

 

San Martin de Amacayacu en Palmeras lieten 

de gelegenheid in Puerto Nariño natuurlijk niet 

voorbij gaan om bij de ANT vertegen-

woordigers te informeren naar de aanvraag 

om erkenning van het voorouderlijk 

grondgebied. Het bleek dat de persoon aan 

wie de aanvraag van 9 maart was gericht 

persoonlijk aan de ANT-tafel zat: mevrouw 

Nubia Pacheco. Ze vroeg om alles nog eens 

naar haar persoonlijke e-mail te sturen. Dat 

hebben we natuurlijk meteen gedaan.  
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OVEREENKOMST AMACAYACU NP – 

SAN MARTIN DE AMACAYACU 

In Nieuwsbrief 73 vermeldden we de aanloop 

naar de eerste echte overeenkomst tussen San 

Martin de Amacayacu en het Amacayacu 

Nationala Natuurpark sinds diens oprichting 

op San Martins vooroudelijk grondgebied in 

1975. Nadat deze overeenkomst gedurende 

eind 2016 en begin 2017 met verschillende 

workshops werd besproken en aangepast, 

werd deze  op 15 aug. 2017 in de maloka van 

San Martin met blije gezichten ondertekend 

door beide autoriteiten (foto’s deze pagina). 

De hoofdthema’s van deze overeenkomst zijn: 

grondgebied (erkenning, beheer, natuurlijke 

bestaansbronnen, milieupatrouille), onderwijs 

(milieu en cultuur), toerisme (zo “eco” als het 

maar kan) en gemeenschapsbestuur 

(versterking voor administratieve taken en 

interne conflictresolutie). Het doel van de 

gemeenschap met deze overeenkomst is om 

met meer gelijkwaardige partners naast het 

Amacayacu Natuurpark aan tafel te kunnen 

zitten, wanneer het gaat over de gemeenschap 

en het voorouderlijk grondgebied.  



Na het ondertekenen van de overeenkomst 

is er werk aan de winkel. Alle aspecten van 

de samenwerking tussen San Martin en het 

natuurpark moeten onder de loep worden 

genomen. Veel discussies gaan over geld en 

ook daarover moet gedetailleerd worden 

gesproken. Vóór de overeenkomst besloot 

namelijk alléén het Amacayacu Natuurpark 

waar het overheidsgeld elk jaar aan zou 

worden besteed. De gemeenschap was 

onderdeel van de uitvoering van plannen en 

projecten, maar niet van het ontwerp. Trots 

zijn we zeker op deze overeenkomst, want 

het begin ervan werd gemaakt tijdens het 

project “Controle van het gebruik van natuurlijke 

bestaansbronnen in het voorouderlijk 

grondgebied van San Martin de Amacayacu”, 

betaald door de Darrell Posey Small Grant van de 

International Society of Ethnobiology 

(Nieuwsbrief 54). De foto’s op deze pagina zijn 

van de vergadering over de overeenkomst 

op 15, 16 en 17 maart 2018.   

 
________________________________________________________________________________ 

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.    


