
VOLKSTELLING GESTAAG VOORUIT 
Sinds het besluit is genomen om een aanvraag 
in te dienen om het voorouderlijk grondgebied 
van San Martin de Amacayacu en Palmeras 
erkend te krijgen als een uitbreiding van het 
bestaande Tikuna Cocama en Yagua (TICOYA) 
reservaat, leek het de gemeenschappen 
belangrijk om de overheid een handje te 
helpen met de telling en identificatie van alle 
ongeveer 8000 inwoners van dit reservaat. 
Toen de aanvraag nog ging om onafhankelijke 
erkenning hoefden alleen de inwoners van San 
Martin en Palmeras te verschijnen in deze 
volkstelling.   
Voor deze telling en identificatie heeft de 
overheid een grote Excel tabel waarin alle 
gegevens moeten worden ingevuld. Voor 
mensen in een ontwikkeld land zou dit 
makkelijk zijn. Hier in de Amazone zijn er 
echter heel weinig mensen die de benodigde 
computervaardigheid of überhaupt een 
computer hebben. De formulieren moeten 
daarom worden uitgeprint met als gevolg dat 
veel kleine letters in de tabel niet meer 
duidelijk zichtbaar zijn. In deze tabel moeten 
ook veel gegevens aan de hand van codes 
worden ingevuld, en aangezien de tabel zo 
groot is en deze alleen op twee achter elkaar 
gelegde pagina’s past, is het voor veel mensen 
niet duidelijk welke codes waar moeten 
worden ingevuld. Kortom, deze volkstelling 
zou sowieso tijd gaan kosten. Uiteindelijk heeft 
de Small World Foundation 30 euro per 
persoon toegezegd aan maximaal drie mensen 
per gemeenschap om te zorgen dat de 
formulieren worden ingevuld. 
Op dit moment zijn er 9 gemeenschappen die 
de telling af hebben. De papieren versies zijn 

naar San Martin gebracht waar buitenlandse 
vrijwilligsters zich hebben ingezet om deze te 
scannen en er PDF’s van te maken. Per 
gemeenschap kostte dit steeds bijna een hele 
dag! 
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3e LANDAANVRAAG INGELEVERD! 
Tegelijk met de inwonersidentificatie hebben 
we ook de derde versie van de landaanvraag 
ingediend. In 2012 ging deze over de 
uitbreiding van het Tikuna Cocama en Yagua 
(TICOYA) reservaat met het voorouderlijk 
grondgebied. In 2013, over de erkenning van 
het voorouderlijk grondgebied als 
onafhankelijk reservaat en nu gaat het weer 
over de uitbreiding van het bestaande 
reservaat met het voorouderlijk grondgebied. 
Zo gaat het blijkbaar in de wereld van de 
honderden landaanvragen door inheemse 
mensen in Colombia… We zitten zeker niet bij 
de pakken neer: Hoe dan ook gaan we de 
erkenning eruit slepen! Samen met jullie 
support gaat dat zeker lukken.  

 
MOTOR VOOR MILIEUPATROUILLE 
In de vorige nieuwsbrieven vermeldden we de 
creatieve actie van Martijn Rovers voor de 
Small World Foundation, namelijk de verkoop 
van zelfgemaakte slingers.  
Bij deze kunnen we de motor al laten zien. Het 
is een YAMAHA 8pk langstaartmotor. Hier in 
de regio worden die peke-peke genoemd naar 
het geluid dat ze maken. Dit soort motoren zijn 
zeer populair in de regio want ze zijn relatief 
goedkoop, redelijk goed zelf te onderhouden, 
efficiënt in benzineverbruik en door de lange 
staart kunnen stukken met laag water of 
boomstronken omzeild worden.  
 



 
NIEUWE MALOKA BIJNA AF!  

Eind 2018 was het dak van de maloka van de 
gemeenschap in zeer slechte staat. Deze 
ruimte staat centraal in de gemeenschap en 
wordt in het dagelijkse leven niet bewoond, 
zoals vroeger nog het geval was in het 
voorouderlijk grondgebied. Soms woonden er 
wel 200 mensen onder zo´n dak! Deze 
bijzondere ruimte dient nu voor vrijwel alle 
vergaderingen en evenementen in de 
gemeenschap (Nieuws-brief 77). Wij vonden 
het tijd voor een nieuwe. De bouw van een 
maloka is ook weer een goede oefening voor 
de jongere generatie om te leren over de 
tradities en bouwmethodes van het verleden.  
Er worden palmbladeren geoogst en 
dakpanelen geweven. De palen worden uit de 
jungle gesleept en het frame wordt in elkaar 
gezet. Er wordt gezellig samengewerkt en er 
worden verhalen gedeeld. Masato wordt 
gedronken (natuurlijk) en iedereen die 
meewerkt krijgt een kleine erkenning. Nog 
even en het is af! 



 
 _______________________________________________________________________________ 
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? 
 
Maakt u dan jaarlijks 15 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)  
 
Belangrijk: de stichting is aangemerkt als ANBI waardoor vaste jaarlijkse bijdragen belasting aftrekbaar kunnen zijn! 
Informeert u eens bij uw belastingadviseur! 
 
Vergeet niet zo spoedig mogelijk ook uw e-mailadres door te geven aan Heike van Gils (heike_van_gils@hotmail.com). 
Voor alternatieve (vormen van) bijdragen, graag informeren bij dit adres. Zoals eerder vermeld zullen de bijdragen 
uitsluitend worden besteed aan de ontwikkeling en uitvoering van de lokale initiatieven. Deze worden zo veel mogelijk 
vermeld in de nieuwsbrieven.  
 
U kunt zich ten allen tijde opgeven voor de nieuwsbrief. Wanneer u graag één of meerdere edities van deze nieuwsbrief 
(nogmaals) wilt ontvangen via email, neemt u dan contact met ons op of kijkt u eens op de website: 
www.smallworldfoundation.org.    
 
 


