
WONE CONGRES IN TIPISCA 
“Wone” is de naam in Tikuna voor de grootste 
boom in de Amazone, de ceiba (Ceiba 
pentandra). In de geschiedenis van de Tikuna, 
in het begin van de wereld, bedekte de kruin 
van één zo´n boom de hele hemel waardoor 
het donker was op aarde. Na een ingewikkeld 
verhaal krijgen de eerste twee “goden” (Yoi en 
Ipi) het voor elkaar om deze boom om te 
hakken, zodat er zonlicht op aarde kan komen. 
Als de boom omvalt, wordt de boomkruin de 
Atlantische oceaan, de stam de Amazone rivier 
en alle wortels alle kleine rivieren die 
uiteindelijk uitkomen op de Amazone rivier. 
Op de valreep lukt het een knaagdier nog om 
het hart van de boom uit de stam halen en dit 
te begraven. Uit dit hart groeit een boom, 
waarvan de vrucht uitgroeit in de eerste vrouw 
voor de twee goden. En dan volgt een nog veel 
spannender verhaal natuurlijk!  
Voor het Tikuna Cocama en Yagua (TICOYA) 
reservaat is de naam Wone toepasselijk voor 
de grootste bijeenkomst van dit reservaat, het 
Wone Congres, dat alleen om speciale redenen 
wordt georganiseerd en als er beslissingen 
moeten worden genomen waarover met alle 
22 gemeenschappen van dit reservaat gedeba-

teerd moet worden. Dit was o.a. het geval op 
15 oktober 2014, toen een meerderheid van 
deze gemeenschappen vóór de erkenning van 
een onafhankelijk reservaat voor San Martin 
de Amacayacu en Palmeras stemde (Nieuws-
brief 58).  
Naar aanleiding van de desastreuze 
vergadering in Bogotá met de afdeling 
Inheemse Zaken van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken op 24 augustus j.l. moest 
er nu wéér een Wone Congres worden georga-
niseerd, ditmaal o.a. om een meerderheid te 
laten stemmen vóór de uitbreiding van het 
bestaande TICOYA reservaat met het voorou-
derlijk grondgebied van San Martin de Amaca-
yacu en Palmeras. Uiteindelijk werd tussen 24 
en 26 november dit Wone Congres gehouden 
in de gemeenschap Tipisca (nog een eind ten 
westen van Puerto Rico, buiten de kaart in 
Nieuwsbrief 58).   
Ondanks dat de Afdeling Inheemse Zaken in 
Bogotá geld had toegezegd voor de 
bijeenkomst om benzine en eten te kopen, 
heeft de Small World Foundation uiteindelijk 
de benzine gekocht en het TICOYA reservaat 
heeft een beetje eten betaald. Van dat laatste 
was er uiteindelijk helaas niet genoeg en 
mening deelnemer klaagde steen en been.   
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Na een korte presentatie over de situatie van 
het voorouderlijk grondgebied van San Martin 
de Amacayacu en Palmeras en het erkennings-
proces, was het duidelijk dat de meeste 
deelnemers er erg klaar mee waren en graag 
snel door wilden met de overige themas. Een 
unaniem akkoord dus, voor de uitbreiding van 
het TICOYA reservaat ten behoeve van San 
Martin de Amacayacu en Palmeras.  
Met dit resultaat verwachtte het Nationale 
Landagentschap (Agencia Nacional de Tierras) 

zo spoedig mogelijk een nieuwe aanvraag voor 
de uitbreiding van het TICOYA reservaat.  
Deze aanvraag werd bijna een copy-paste van 
de aanvraag van 2012 (Nieuwsbrief 45), met 
aanpassing van het hoofdstuk “Feiten” waarin 
nu de geschiedenis tot en met dit Wone 
Congres is opgenomen. Het duurt blijkbaar nog 
een poos voor de verantwoordelijken er 
effectief hun handtekening onder zetten, de 
feestdagen kwamen er immers al bijna aan en 
zijn nu nét pas weer voorbij.    ;) 
 



Dit keer diende het Wone Congres ook om een 
nieuw administratief comité van het TICOYA 
reservaat te kiezen. Door middel van “hoeveel 
handen omhoog” werd het vorige comité 
beoordeeld en mochten op één na alle leden 
blijven. Dit kan op verschillende manieren 
worden geinterpreteerd. Het kan namelijk zijn 
dat de leden inderdaad een goede 
administratie hebben gehad. Tegelijk is het 
een ondankbare taak want het werk moet 

vrijwillig worden uitgevoerd. De leden krijgen 
geen monetaire of andere vergoeding voor tijd 
of kosten die gemaakt worden.  Daarom kan 
het ook best zijn dat er simpelweg geen andere 
vrijwilliger is die een bepaalde taak wil 
uitvoeren.  Bijvoorbeeld  de secretaris moet 
wel alle papieren bijhouden en vergaderingen 
bijwonen maar heeft nauwelijks een laptop of 
úberhaupt kennis om een flinke administratie 
bij te houden.  

 

FLINKE BIJDRAGE VAN MARTIJN 
In de vorige nieuwsbrief vermeldden we de 
creatieve actie van Martijn Rovers voor de 
Small World Foundation, namelijk de verkoop 
van zelfgemaakte slingers. De feestdagen 
hebben zeker geholpen en het bedrag dat hij 
wilde ophalen (€600) was binnen no-time 
compleet! Het bedrag is goed voor de aankoop 
van een langstaartmotor voor de milieu-
patrouille van San Martin. Bedankt Martijn! 

 



MILIEUPATROUILLE ACTIEF 
Eind november had het al een heleboel 
geregend, véél meer dan rond dezelfde tijd de 
afgelopen twee jaar. Daarom was het water in 
de rivieren al veel eerder flink gestegen. Dat 
heeft hier tot gevolg dat vissen gaan migreren 
maar de recent ondergelopen gronden. O.a. de 
sabalo  (Brycon amazonicus) gaat massaal en 
vol met miljoenen eitjes de Amacayacu rivier 
op. Toen er tenminste 10 boten met visnetten 
dwars op de rivier bij de Amacayacu 
riviermonding werden aangetroffen was het 
tijd voor een gesprek met de vissers.  
De meesten vertelden dat de visserij 
tegenwoordig in het algemeen zo slecht is, dat 
ze blij zijn dat ze nu wél weer wat konden 
vangen. Dit is het probleem van de visserij: Als 
mensen de vissen hier niet vangen, worden ze 
elders wel gevangen. En een regionaal beheer 
is weer zo moeilijk te handhaven want de 
Amazone is zó enorm en er is zogezegd niet 
genoeg geld om mensen op elke hoek te 
zetten.  De gesprekken waren nogal  insentief, 
dus geen fotos.  
De vissers werd toegestaan om nog een paar 
keer de riviermonding af te zakken met hun 
netten en dan was het genoeg.  Hieraan werd 
gehoor gegeven en de volgende dag kwamen 
ze niet weer terug. Twee dagen later misschien 

weer wel, maar toen was de patrouille niet 
actief! De vissen hebben gedurende twee 
dagen in elk geval rustig kunnen zwemmen 
naar hun eindbestemming om de eitjes te 
lossen. Goed werk! 
Zo zullen de uitdagingen zich steeds blijven 
presenteren, maar door de milieupatrouille 
consequent en diplomatiek met mensen in 
gesprek te laten gaan hoopt San Martin dat er 
een effect zal zijn, namelijk een begrip voor de 
situatie van de visstand, waardoor mensen 
soms meer gematigd zullen vissen? 

 _______________________________________________________________________________ 
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.    
 
 


