
SWF PRESENTATIE IN BAARLE 
Maar een paar weken na het intensieve 
weekend in Bogota voor de vergadering met 
de afdeling Inheemse Zaken van het 
Colombiaanse Ministerie van Binnenlandse 
Zaken konden José Gregorio Vásquez en Heike 
van Gils persoonlijk verslag doen van deze 
vergadering aan donateurs en overige 
belangstellenden. Gedeelde smart is halve 
smart!  Op de middag van 15 september 
presenteerden zij op het Ghil in Baarle voor 
meer dan 80 belangstellenden het verloop van 
de aanvraag voor erkenning van het 
voorouderlijk grondgebied van de inheemse 
gemeenschappen San Martin en Palmeras 
sinds 1982 tot nu. In onze vorige (80e!) 
nieuwsbrief werd hier ook al uitgebreid op 
ingegaan. Dit was goed getimed, want zo was 
vrijwel iedereen al van het teleurstellende 
resultaat op de hoogte.  
 
De presentatie had ook als doel om te 
benadrukken dat de afgelopen 6 jaar toch ook 
helemaal niet voor niks zijn geweest. Het feit 
dat het voorouderlijk grondgebied nu hoogst 
waarschijnlijk als vergroting van het bestaande 
TICOYA reservaat wordt erkend, is alsnog een 
daverende overwinning. Wél zullen de twee 

gemeenschappen heel hard gaan werken om 
het beheer van het gebied op zich te kunnen 
nemen en dit beheer ook daadwerkelijk uit te 
voeren.  
 
De komende maanden zal er zeker nog contact 
zijn met de afdeling Inheemse Zaken, het 
Nationale Landagentschap (ANT) en andere 
betrokkenen. Hierover zullen we natuurlijk 
verslag doen! 
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BEZOEK EVENEMENT ZWITSERLAND 
Al meer dan een jaar geleden kregen José 
Gregorio Vásquez en Heike van Gils bezoek in 
San Martin de Amacayacu van Anke en Arno 
Schwarzer van de Kirschbluete gemeenschap 
in Zwitserse Lüsslingen-Nennigkofen. Het 
contact werd onderhouden en toen nodigden 
zij José en Heike uit om deel te nemen aan het 
tweede “Symposium voor Community and 
Community Making” (30 sept – 2 okt), een 
evenement ook gesponsord door de World 
Wide Magic Movement.  
Het symposium ging over vragen, zoals: Hoe is 
het leven met velen? Wat zijn de mythes over 
leven in een gemeenschap? Wat heb je nodig 
om een bloeiende en levende gemeenschap te 
bereiken? Wat voor eisen stelt leven in een 
gemeenschap aan een individu? Wat is een 
echte gemeenschap? Wat heeft het leven in 
gemeenschap te doen met vriendschap, liefde, 
vrijheid en individuele verantwoordelijkheid? 
 
José gaf een speciale presentatie getiteld: “De 
verandering in het gemeenschapsleven in de 
Amazone”. José vertelde in het Spaans (en 
werd tegelijk vertaald naar het Duits) over alle 
veranderingen die San Martin de Amacayacu 
hebben plaatsgevonden sinds de mensen zo´n 
vijftig jaar geleden, vanuit de enorme 
traditionele gemeenschappelijke woonruimtes 
(“maloka” genaamd) in het regenwoud, in 
westerse huizen op de huidige lokatie zijn gaan 
wonen.  
 
Het was een bijzondere ervaring om deze 
Zwitserse gemeenschap te leren kennen. Zij 
denken kritisch na over de maatschappij en 
brengen andere vormen van samenleven in de 

praktijk, ook als het gaat over landgebruik. 
Deze Zwitserse gemeenschap heeft bijvoor-
beeld een enorme groententuin waarin de 
grote meerderheid meewerkt en ze hebben 
mensen in de lokale overheidsinstanties. 
 
Er werd gesproken over de mogelijkheden om 
samen een project te ontwikkelen in San 
Martin de Amacayacu. Wie weet waar het ons 
toe leidt!                               

http://www.kirschbaumbluete.ch/
http://www.symposium-zusammen-leben.ch/
http://www.symposium-zusammen-leben.ch/
http://www.world-wide-magic-movement.org/
http://www.world-wide-magic-movement.org/
https://www.symposium-zusammen-leben.ch/wandel-des-gemeinschaftlichen-lebens-im-amazonas/
https://www.symposium-zusammen-leben.ch/wandel-des-gemeinschaftlichen-lebens-im-amazonas/
https://www.symposium-zusammen-leben.ch/wandel-des-gemeinschaftlichen-lebens-im-amazonas/


BESTUURSVERGADERING 
Op 12 september j.l. is het Small World bestuur 
(Heike en Tonny van Gils, Jos Withagen en 
Cissie Laureijssen) weer bij elkaar gekomen om 
het afgelopen jaar en de aanpak van de 
komende jaren te bespreken. José Gregorio 
Vásquez legde met een veelzeggende schets 
de situatie van het landerkenningsproces van 
San Martin en Palmeras uit, dat nu opeens een 
andere wending heeft genomen. Het is  
duidelijk dat er nu veel méér werk aan de 
winkel is voor de twee gemeenschappen. De 
stichting Small World Foundation is nu juist 
van cruciaal belang om de gestelde doelen 
t.a.v. het milieubeheer zo optimaal mogelijk te 
bereiken. Er zal de komende tijd meer overleg 
gepleegd moeten worden met de andere 
gemeenschappen van het TICOYA reservaat. 
Gelukkig is er ondanks de teleurstelling bij de 
leiders van San Martin en Palmeras nog 
genoeg energie over om er flink mee aan het 
werk te gaan en hebben ze ook veel 
vertrouwen in een goede afloop.  

 

WAARDEVOLLE BIJDRAGE 
Ben jij voor de komende jaren op zoek naar 
een waardevolle bezigheid? Dan is de Small 
World Foundation de organisatie, die jou een 
mooie taak kan geven, namelijk het bijhouden 
van de administratie: Wie heeft wanneer welk 
bedrag overgemaakt? Aan wie sturen we een 
herinnering? Wat moet er naar wie verstuurd 
worden? De nieuwsbrief is inmiddels digitaal, 
dat heeft voor veel werkbesparing gezorgd. 
We schatten in dat deze taak per maand 
maximaal twee uur van jouw tijd in beslag zal 
nemen. Past deze beschrijving bij wat jij zoekt 
als bezigheid, dan ontvangen we graag jouw 
bericht op heike_van_gils@hotmail.com 
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INTERESSANTE AANBIEDING: 
Martijn Rovers was ook op de presentatie op ´t 
Ghil aanwezig en was erg onder de indruk.  Een 
aantal weken geleden heeft hij zijn originele 
initiatief om geld op te halen voor de Small 
World Foundation gelanceerd, namelijk de 
verkoop van zeer creatieve persoonlijke 
slingers. Zeker met de feestdagen op de stoep 
is dit natuurlijk fantastisch! De slingers zijn van 
kleurig papier en de tekst mag je zelf bepalen. 
Op de foto rechts staat als voorbeeld “Hoera 
de paus is jarig”.  
 
De slingers zijn v.a. €10 te koop (excl 
verzendkosten, ophalen mag) en je kan 
contact leggen met Martijn via  email 

(martijnrovers@hotmail.com) om jouw 
wensen voor de tekst en kleuren vlaggetjes 
door de geven.    

 
 
_ _______________________________________________________________________________ 
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 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)  
 
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, neem dan ook contact op of kijk op de website: www.smallworldfoundation.org.    
 
 


