
RUIMTELIJKE ORDENING 
In juni 2018 ging San Martin de Amacayacu van 
start met de ruimtelijke ordening van de 
gemeenschap (Nieuwsbrief 79). Raul Carvajal 
(student van de Colombiaanse universiteit 
UCDA) was toen de technische hulp van de 
werkgroep uit San Martin zelf. Er is gekeken 
naar de lokatie en de afmetingen van de 
stukjes grond waar elk huishouden voor moet 
zorgen zodat het o.a. duidelijk is wat het deel 
is waar de gemeenschap collectief zorg voor 
moet dragen. Land in een Colombiaans 
inheems reservaat is namelijk collectief. 
Desondanks schept zo een markering toch 
extra duidelijkheid voor iedereen en kunnen 
projecten gerichter ontwikkeld worden.  

Gedurende de maand juni 2019 waren Lady 
DeAntonio en Angie Rojas in de gemeenschap 
om vervolg te geven aan deze ruimtelijke 
ordening. Zij studeren allebei Geografic and 
Environmental Engineering aan de UDCA, waar 
Javier Diaz als universitair docent lesgeeft: 
 
“Wij, Lady en Angie, zijn erg dankbaar voor de 
mogelijkheid om ons bachelor afstudeer-
onderwerp op zo een praktische manier 
invulling te kunnen geven, ten behoeve van San 
Martín de Amacayacú, Leticia, Amazonas. We 
begrijpen dat de hulp die we hiervoor krijgen 
van de mensen in de gemeenschap uit het hart 
komt en dat waarderen we heel erg. Iedereen 
heeft een deel van zijn waardevolle tijd en 
moeite gegeven aan het werk. Vooral José 
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Gregorio Vásquez en de milieupatrouille zijn 
onmisbare elementen geweest in de uitvoering 
van ons werk en zij hebben zonder aarzelen 
altijd hun kennis bijgedragen.  
 
Gedurende de maand die we in de 
gemeenschap waren hebben we de 
huishoudens die voor elk stukje grond zorg 
moeten dragen precies in kaart gebracht. 
Daardoor hebben we nu een uitgebreide 
database die makkelijk inzicht geeft in de 
situatie van elk huishouden. Per huishouden 
keken we naar de staat waarin het huis 
verkeert op dit moment. De infrastructuur zelf 
van het hele huis op zich (afmetingen, 
houtsoort, dakmateriaal, hoeveel kamers en 
als geheel in welke staat), de keuken (bv. hout, 
gas of geen keuken), het toilet, de 
watervoorziening, energie, etc.  
 
Graag willen we benadrukken dat dit soort  
projecten heel belangrijk zijn voor de 
toekomstige ontwikkeling van de gemeen-
schap. Het is noodzakelijk dat dit soort 
projecten steun blijven ontvangen. Wij hebben 
er enorm veel ervaring mee opgedaan die we 
kunnen toepassen in onze toekomstige 
carrière. Veel groeten, Angie Tatiana Rojas 
Lopez en Lady Marcela DeAntonio Bermúdez.” 
 
Het is duidelijk dat de hoofdzaak voor de  
meeste van de 95 huishoudens waterleiding, 
alsmede een toilet is. Natuurlijk heeft de Small 
World Foundation de afgelopen jaren een 

belangrijke bijdrage geleverd in de vorm van 
60 toiletten en 48 watertanks. Toch is dit 
alweer een aantal jaren geleden gebeurd en in 
een aantal gevallen is de wand van het 
toilethuisje inmiddels in minder goede staat. 
De watertanks doen allemaal nog goed hun 
werk, maar voor grote families is 1000 liter 
snel op. De Small World Foundation is van 
mening dat de 48 water-tanks de 
gemeenschap een heel eind op weg hebben 
gebracht. Nu is het ook aan de families zelf om 
eventueel verandering te brengen in hun eigen 
situatie.  
 
De Small World Foundation steunt wél graag 
een project dat via het Amacayacu Nationale 
Park een klein budget van de EU heeft  
gekregen, namelijk de installatie van twee 



grote septic tanks voor afvalwater van keukens 
en toiletten. Voor één septic tank draagt de 
Small World Foundation binnenkort bij met 
een aantal vereiste PVC buizen en accessoires.

 
20 JULI ONAFHANKELIJKHEISDAG 
Op 20 juli deed de milieupatrouille van San 
Martin de Amacayacu weer mee aan de 
jaarlijkse optocht in Puerto Nariño ter ere van 
Colombia´s onafhankelijkheidsdag. Vorig jaar 
was de deelname een groot succes. Iedereen 
wist nu écht dat de gemeenschap serieus met 
natuurbescherming bezig is. Helaas was het 
Colombiaanse leger minder blij met de 
uniformen van toen: Een legerbroek met 
zwarte longsleeves. Dit was volgens het leger 
illegaal en de milieupatrouille werd erop 
aangesproken. Met dank aan Stiftung 
Regenwald (geen website) en Temperatio 
Stiftung hadden ze dit jaar een nieuw uniform: 
beige broeken en nieuwe zwarte longsleeves. 
De milieupatrouille was de enige 
deelnemende groep van alle 22 
gemeenschappen van het TICOYA inheemse 
reservaat die niet alleen de gemeenschap 
vertegenwoordigde maar ook nog een andere 
missie uitdroeg, namelijk die van 
natuurbescherming en ruimtelijke ordening.  
 
 

_________________________________________________________________________________ 
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: smallworldfoundation@outlook.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.temperatio.ch/
http://www.temperatio.ch/

