
GEWELDIGE BIJEENKOMST 
Op 12 oktober hebben Heike van Gils en José 
Gregorio Vásquez op ´t Ghil in Baarle-Nassau 
de jaarlijkse presentatie gegeven over de door 
de Small World Foundation ondersteunde 
activiteiten in de Tikuna inheemse 
gemeenschap San Martin de Amacayacu in de 
Colombiaanse Amazone. Het was geweldig dat 
er rond de 90 mensen aanwezig waren. Een 
aantal mensen zijn er elk jaar bij en sommigen 
al sinds de eerste presentatie in de Baarlese 
bibliotheek in 2008 (Nieuwsbrief 20). Andere 
mensen waren er dit jaar voor de eerste keer 
en dat vonden we natuurlijk geweldig. Het was 
wel best een uitdaging om de presentatie voor 
iedereen begrijpelijk te maken. Het politieke 
proces van de erkenning van het voorouderlijk 
grondgebied heeft inmiddels zoveel 
wendingen gekend sinds de eerste aanvraag 
werd ingediend in 2012, en als je het voor het 
eerst hoort kan het best een complex verhaal 
zijn. Het was toch heel goed om alles opnieuw 
op een rij te zetten zodat iedereen weer op de 
hoogte is van waar we nu staan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Naast dit proces steunt de stichting ook de 
milieupatrouille, het project voor de 
ruimtelijke ordening van de gemeenschap en 
de bouw van de maloka en daar is uitgebreid 
verslag van gemaakt. 
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MILIEUPATROUILLE EN AFVAL 
In oktober heeft de milieupatrouille van San 
Martin een werkdag gehouden met de 
kinderen van de gemeenschap rond het thema 
afval. Helaas zijn veel kinderen zich nog niet 
altijd bewust van de consequenties van plastic 
afval dat op de grond wordt gegooid. De 
ouders praatten erover met hun kinderen 
maar nog steeds wordt er veel plastic op de 
grond gegooid. Een belangrijke vraag nu in de 
gemeenschap is ook wat je met al dat plastic 
doet als het eenmaal verzameld is. Dat is nog 
niet zo simpel. 
Glas kan in kleine stukjes gebruikt worden in 
beton en organisch afval kan verwerkt worden 
tot compost. Alle variaties van plastic zijn 
echter een doorn in het oog. De komst van een 
winkeltje en tegelijkertijd de verbeterde 
economische situatie van de families in de 
gemeenschap leidt tot meer aankopen van 
producten die plastic bevatten, zowel 

verpakkingen als elektrische apparaten. De 
kleine hoeveelheden plastic werden vroeger 
verbrand in de tuin of op het houtvuur waarop 
gekookt wordt, maar daar zijn de 
hoeveelheden nu te groot voor. In Leticia is er 
een recycle depot (Fundación Amazonas sin 
Límites) en een aantal mensen geven toeristen 
bij vertrek uit de gemeenschap een zak mee 
zodat zij het daar kunnen afleveren. Toch zet 
dit geen zoden aan de dijk want de 
hoeveelheid plastic is te groot en zo vaak gaan 
mensen niet op en neer naar Leticia. 
Recentelijk heeft de milieupatrouille van San 
Martin vuilnis uit de gemeenschap en de 
Amacayacu rivier verzameld en naar de 
vuilnisbelt van Puerto Nariño gebracht. Maar 
ja, het ligt daar dan wel netjes maar er wordt 
weinig mee gedaan. Het zou zo fijn zijn als er 
een echte verwerkingsfaciliteit in de regio zou 
zijn. Kortom, rondom dit thema zal nog veel 
werk verricht moeten worden, zowel politiek 
(regelgeving) als praktisch (oplossingen).  



 



_________________________________________________________________________________ 
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 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! 
Informeer eens bij je belastingadviseur! 
 
Vergeet niet zo spoedig mogelijk ook uw e-mailadres door te geven aan 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  ten 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.    

MILIEPATROUILLE EN ONDERHOUD ECOVÍA 
In eerdere edities hebben we het gehad over de Ecovía (Nieuwsbrief 
69, 71, 76), het verhoogde toeristische wandelpad tussen Puerto 
Nariño en San Martin. Begin dit jaar is het afgemaakt. Helaas is er bij 
het vaststellen van de bouwwaarden niet nagedacht over het 
toekomstige onderhoud en wie daar verantwoordelijk voor is. Nog 
geen jaar later is het natuurlijk duidelijk dat dit onderhoud cruciaal is 
voor het voortbestaan van het wandelpad. De hoge temperaturen en 
vochtigheid in de Amazone zijn een onmiddellijke aanval op de houten 
onderdelen. Ook waaien er bomen om en deze blokkeren het pad. Een 
aantal planken zijn al verrot en vormen zo een gevaar voor de 
wandelaars, lokale mensen en toeristen.  
De milieupatrouille van San Martin besloot actie te ondernemen en 
heeft in oktober het hele wandelpad doorlopen en hier en daar rotte 
planken los gelegd zodat er niemand doorheen kan zakken. Eén flinke 
boom moest worden verwijderd en hier en daar werd er afval 
opgeraapt. Dit probleem zal moeten worden aangekaart bij de 
gemeente want eigenlijk is de milieupatrouille hier niet 
verantwoordelijk voor. Zouden de hotels en toeristische 
ondernemingen in de regio die van het wandelpad profiteren niet ook 
een bijdrage moeten leveren? Wie gaat de rotte planken vervangen? 
Wie gaat er het afval opruimen? 


