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RUIMTELIJKE ORDENING SAN MARTIN
Als sinds jaren is de Colombiaanse Javier Diaz
betrokken bij de initiatieven van San Martin de
Amacayacu. Inmiddels is Javier leraar Sociale
Geografie op een Colombiaanse openbare
universiteit (UDCA). In het recente verleden
zijn er 3 keer groepen studenten van en met
Javier in San Martin geweest in het kader van
het vak Culturele Geografie. Door een drone te
laten vliegen en GPS-punten te nemen,
hebben de groepen samen al een mooie
plattegond van San Martin gemaakt, waarop
ook de overstroombare stukken grond in beeld
zijn gebracht. Uiteindelijk kan zo´n plattegrond
helpen bij de ruimtelijke ordening van de
gemeenschap. Het kan een praktisch
antwoord geven op de vraag: wáár kunnen
huizen, speciale gebouwen en openbare
ruimtes zich het beste vestigen.
In één van die groepen studenten was Raul
Carvajal aanwezig en deze jongeman was zeer
onder de indruk van alle politieke werkzaamheden in de gemeenschap. Gedurende heel de
maand juli was Raul er weer en kon hij meteen
aan het werk. Samen met de milieupatrouille
heeft de gemeenschap een akkoord bereikt
over wie welk stukje grond voor zijn rekening
moet nemen i.v.m. het onderhoud. Ondanks
dat niemand echt eigenaar kan zijn van zo´n
stukje grond (in een Colombiaans inheems
reservaat is land collectief), schept het toch
een hoop duidelijkheid voor iedereen. Oranje
geverfde “grenspaaltjes” werden geslagen en
Raul mag hier in oktober van dit jaar weer
GPS-lokaties van nemen en deze gegevens
toevoegen op de plattegrond. Voorlopig ging

het nog vooral over het plaatsen van de
paaltjes en de eensgezindheid tussen buren.
Bij deze een mooi fotoverslag van het werk:

Hoi, ik ben Raul Carvajal en ik ben 24 jaar.
Origineel kom ik uit Villavicencio in het Meta
Departement. Ik leer graag veel van
verschillende mensen en mijn opleiding vind ik
heel boeiend. Het legt de nadruk op de praktijk
en veel minder op wetenschap en politiek. Ik
ben in 2013 gestart met mijn opleiding en ik
hoef nog maar één thesis af te ronden en drie
vakken te doen. Ik vind dat San Martin een
gemeenschap is met een heel gedreven
leiderschap en ik hoop dat de rest van de
mensen zich daarmee kan identificeren.
In
vergelijking
met
andere
rurale
gemeenschappen, die ik in Colombia heb
bezocht, hebben de inwoners van San Martin
een enorme capaciteit om hun omgeving te
observeren en te gebruiken. De mensen
hebben een geweldig geheugen en een goede
geografische oriëntatie. Zonder het gebruik
van kaarten, kompas of GPS kunnen zij zó
makkelijk door het regenwoud navigeren. De
mensen hebben een geweldig gevoel voor
humor en houden ervan elkaar voor de gek te
houden. Ze kunnen enorm goed luisteren en
geduldig zijn, maar ze houden ook veel van

praten en kleurrijke verhalen vertellen. Ik heb
me hier heel erg op mijn gemak gevoeld. Ik kan
goed naar alle verhalen luisteren en het
fascineert mij te zien, hoe de mensen over hun
grondgebied denken en erover vertellen.
Ondanks dat ik een persoon van buiten ben,
heb ik het gevoel dat ze heel open en
uitnodigend zijn. Ik maak me een beetje
zorgen over de jongere generatie, die niet lijkt
in te zien wat de kansen zijn van San Martin in
de toekomst. Het lijkt erop dat zij niet zélf in
staat zijn om deze kansen te ontwikkelen voor
zichzelf of in de bredere context voor de
gemeenschap. Het lijkt mij belangrijk dat de
jongeren meer betrokken raken bij collectieve
activiteiten voor de ontwikkeling van de
gemeenschap. Ook lijkt mij het westerse
onderwijs niet de meest ideale wijze voor deze
gemeenschappen. De kinderen bevinden zich
teveel tijd in vierkante klaslokalen en
vervreemden van hun omgeving, die het
Amazoneregenwoud is. Ik hoop dat er een
hybride levensvorm mogelijk is, tussen de
westerse en inheemse levenswijze.

FRUSTRATIE
FRUSTRATIE
Via ons contact
bij het kantoor
van inheemse
mensenrechten
van
de
Verenigde
Naties, meneer
Mamian, kregen
we net te horen
dat er zo snel
mogelijk
tóch
nóg bezoek van de inheemse leiders van San
Martin de Amacayacu en Palmeras aan Bogotá
is gewenst. Blijkbaar blijven de mensen van de
afdeling Inheemse Zaken van het Ministerie
van Binnenlandse Zaken doorhameren op de
situatie waarbij deze twee gemeenschappen
hun voorouderlijk grondgebied beter als
vergroting van het bestaande Tikuna Cocama
Yagua reservaat erkend moet krijgen en niet
als onafhankelijk inheems reservaat. Dat
daarmee de autonomie van de inheemse
volkeren wordt ondermijnd (want een
meerderheid van de gemeenschappen stemde

vóór een onafhankelijke status in 2014), lijkt
niet ter zake te doen. De leiders zullen
nogmaals persoonlijk gaan beargumenteren
waarom de onafhankelijke status het meest
gepast is in deze situatie. Wij hopen bij deze
vergadering ook steun te krijgen van het
Amacayacu Nationale Natuurpark. Wanneer
de nieuwe reis precies plaats gaat vinden is
nog onbekend. Wél staat vast dat het
Landagentschap (Agencia Nacional de Tierras
– ANT) haast heeft want de net verkozen
nieuwe president Duque is geen fan van de
Colombiaanse inheemse volkeren….

________________________________________________________________________________
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 e-mailadres door te geven: Heike van Gils (heike_van_gils@hotmail.com)
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.

