
 
 
 
 
 
 
 
EVENEMENT MIJNBOUW 
Op 27 en 28 juni werd er in de bibliotheek van 
Leticia een evenement gehouden over 
(illegale) mijnbouw voor mineralen in de 
Amazone, hoofdzakelijk goud, gravel en zand. 
Aanwezig waren vertegenwoordigers van het 
ministerie van mijnbouw en van milieu, het 
leger en de luchtmacht, Nationale Parken, de 
inheemse gemeenschappen, de politie en 
eenheden die zich gespecialiseerd zijn in de 
mijnbouw.  
Een PowerPoint slide: “De illegale mijnbouw 
komt vooral voor in de vijf regio’s van het 
departement Amazone, en met name de 
extractie van goud. De locaties La Chorrera, 
Puerto Santader, Puerto Arica en Cotué hebben 
qua milieu en op sociaal niveau het meeste te  
lijden onder de consequenties van deze 
activiteit waarbij de betrokkenheid van 
georganiseerde gewapende en criminele 
groepen niet moet worden onderschat.” 
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Eerder vermeldden wij al de situatie rondom 
goudmijnen in het Cotué gebied (een inheems 
reservaat!) in de Nieuwsbrieven 56, 59 en 61. 
Ondanks verbeterde detectie mechanismen 
(nu ook dwars door de regenwoud-vegetatie 
heen!) en praktische stappen die inmiddels 
wél genomen kunnen worden door het 
nationale leger, luchtmacht en politie tegen de 
illegale mijnbouw vooral sinds 2016 (nieuwe 
wetgeving), heeft de Colombiaanse overheid 
blijkbaar toch nog serieuze legale obstakels om 
er concreet en effectief iets tegen te doen: In 
2018 zijn er op de Cotué rivier nog stééds ten 
minste 16 dragas (drijvende goudmijn 
platforms – zoek eens op Google!), wiens 
aanwezigheid ook San Martin al sinds 2006 tot 
een constante alertheid verplicht. Het goud 
komt óók met (bekende en/of inheemse) 
mensen te voet door het regenwoud naar het 
zuiden, direct door San Martin. Dit zorgt voor 
onrust in de gemeenschap want het gaat vaak 
gepaard met de aanwezigheid van verdachte 
onbekende mensen. Of is er toch óók corruptie 
op hoog niveau dat ervoor zorgt dat deze 
situatie al sinds minstens tien jaar weinig 
veranderd?  
 
In oktober komt er waarschijnlijk een vervolg 
van dit evenement, waarbij de inheemse 
gemeenschappen een grotere deelname 
zullen hebben. Zij lijden het meest onder de 
gevolgen en zijn vaak de eersten die de 
activiteiten observeren. De hoop is dat er door 
de gemeenschappen makkelijker aan de bel 
getrokken kan worden met effectieve 

overheidsassistentie als gevolg. Om nou als 
gewone visser met een kano persoonlijk zo´n 
draga aan te spreken is, door de inmenging 
van criminele organisaties, levensgevaarlijk. 

 

REGIONALE RONDE TAFEL 
Van 28 tot 31 juni werd er in Leticia de 32e 
Mesa Regional Amazónico ofwel Amazone 
Regionale Ronde Tafel  gehouden (zie ook 
nieuwsbrief 70). In dit evenement zijn de vijf 
departementen van de zgn. Colombiaanse 
Amazonía vertegenwoordigd (Amazonas, 
Vaupés, Guaviare, Caqueta en Guainía) om een 
dialoog aan te gaan met de overheid en om 
akkoorden te bereiken. José Gregorio Vásquez 
was aanwezig samen met de gemeenschaps-
vertegenwoordiger van San Martin en drie 
andere leden van de milieupatrouille.   
Hoofdthema’s waren dit keer infrastructuur, 
gezondheidszorg, onderwijs en ook de 
organisatie van de Mesa zelf. 

 



PERSONEELSVERANDERING ANT 
In  Nieuwsbrief  83 vermeldden we dat de 
derde versie van de landaanvraag naar Bogotá 
was gestuurd. Na een aantal dagen konden we 
aan de hand van het verzendnummer zien dat 
het document was aangekomen bij het 
Nationale Landagentschap (Agencia Nacional 
de Tierras - ANT) op 6 maart. Geduldig 
wachtten we af, want bij navraag via 
Whatsapp bleek dat er nog geen personeel 
was aangenomen bij Inheemse Zaken in het 
ANT.  
 
In april begonnen we weer boodschappen te 
sturen, zonder enig antwoord te krijgen. Op 7 
mei bleek dat de ANT op 22 maart een email 
had gestuurd naar het emailadres van de 
gemeenschap San Martin, ondanks het feit dat 
er sinds 2012 steeds of via een ander specifiek 
emailadres werd gecommuniceerd of via 
WhatsApp. Per toeval vond de nieuwe 
gemeenschapsvertegenwoordiger (curaca) 
het wachtwoord van deze account, die al 6 
maanden niet meer werd gebruikt. Hij wilde 
gewoon eens checken wat er in de tussentijd 
zoal verstuurd en ontvangen was. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de communicatie van het ANT van 22 maart 
stond dat de USB met bijlages niet was 
aangetroffen in de envelop en dat de aanvraag 
bij gebrek aan de USB binnen 30 dagen 
gearchiveerd zou worden. Die 30 dagen waren 
inmiddels al lang verstreken! Na een 
stressvolle paar dagen hebben we op 20 mei 
en met hulp met Javier Diaz (nieuwsbrief 64, 
79) nogmaals (maar nu persoonlijk!) de USB 
met bijlagen kunnen afleveren bij de ANT.   
 
Op 23 mei kwam de app dat Mevrouw 
Jacanemejoy (nieuwsbrief  78) op 
zwangerschapsverlof was. Zij was de adjunct 
directrice van  Inheemse Zaken van het ANT en 
de meest geïnformeerde persoon daar. Zij wist 
ons te vertellen dat de aanvraag al een 
juridisch persoon toegewezen had gekregen. 
Op dit moment heeft haar vervangster, 
mevrouw Sánchez, nog geen naam of 
contactgegevens doorgegeven.  
 
Nogmaals, wij zullen niet bij de pakken neer 
zitten!! 

 



MALOKA IS AF! 
Ondanks het ontbreken van een 
inwijdingsfeest of ceremonie (business as 
usual), mogen we met trots vermelden dat de 
maloka van San Martin de Amacayacu officieel 
af is! Wederom heeft de gemeenschap een 
traditionele ruimte, met ook een koele 
temperatuur midden op een zonnige dag, om 
te vergaderen en samen te komen. Uiteindelijk 
heeft deze constructie  zo´n €2.850  gekost. 
Van dit bedrag is de helft door de Small World 
Foundation gefinancierd en de andere helft 
door de toeristen van Casa Gregorio Lodge. Zij 
betalen elk een soort entrée aan de 
gemeenschap van €1,50.  

Het hebben en bouwen van een maloka is 
belangrijk omdat het de inwoners van de 
gemeenschap herinnert aan hun vroegere 
manier van wonen in het voorouderlijk 
grondgebied. Tot wel 200 mensen leefden 

onder zo´n groot dak samen. Eén leider ging 
dagelijks de uitdaging aan om iedereen 
vreedzaam met elkaar samen te laten leven 
volgens traditionele regels. Wie mocht zich op 
welke plek in de maloka begeven en met wie? 
Waar en wat gaan we vandaag of morgen  
jagen en met wie? Welke rol vervult elke 
inwoner van de maloka? Hoe wordt deze 
persoon dan opgeleid en aan welk dieet moet 
hij of zij dan voldoen? Met welke andere 
malokas is er interactie en met welke maloka 
absoluut niet? Met de komst van de 
missionarissen in de jaren ´40 was het in de 
regio snel afgelopen met deze vorm van leven. 
Zij vonden dat allemaal samen onder één dak 
leven maar een teken van gebrek aan 
ontwikkeling. Met de stichting van de 
gemeenschappen op de huidige locaties werd 
het de mensen aangeleerd in huizen en naar 
westers model te leven.  

_________________________________________________________________________________ 
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.    

http://www.casagregoriolodge.com/

