
CO2 - TICOYA RESERVAAT - SOUTHPOLE 
Wereldwijd wordt CO2 geproduceerd die 
vervolgens door bomen wordt opgenomen uit 
de lucht. Per type bos is het mogelijk uit te 
rekenen wat de CO2 opnamecapaciteit is. Deze 
capaciteit is tegenwoordig volgens de 
beurskoers in geld uit te drukken. Bedrijven die 
CO2 neutraliteit of reductie nastreven kunnen 
deze opname-capaciteit als het ware “kopen” 
op de beurs.  Geld gaat naar de grondgebieden 
(privé of anders) waar het bos of regenwoud 
onaangetast moet blijven om zodoende de 
opname van de gekochte hoeveelheid CO2 te 
garanderen. De weg tussen het bezitten van 
regenwoud en het ontvangen van dit geld is 
voor veel (inheemse) mensen enorm 
ingewikkeld. Sinds een aantal jaar heeft het 
Tikuna Cocama en Yagua (TICOYA) inheemse 
reservaat, waartoe ook San Martin de 
Amacayacu behoort, contact met Southpole. 
Dit is een wereldwijde NGO die ook in 
Nederland een vestiging heeft. Deze NGO 
heeft hier samen met het TICOYA reservaat het 
doel om, in ruil voor een percentage van de 
opbrengst, de CO2 opname capaciteit van het 
regenwoud te verhandelen op de beurs. Het 
gaat jaarlijks om astronomische bedragen die 
de 22 inheemse gemeenschappen van het 
reservaat graag geïnvesteerd zien in, 
bijvoorbeeld, de bouw van huizen.  
Inmiddels zijn er een aantal jaren verlopen en 
blijkt het helemaal niet duidelijk te zijn voor de 
gemeenschappen of er door Southpole al geld 
ontvangen is voor de CO2, en zo ja hoeveel. De 
vraag is ook of er al wat is uitgegeven en 
waaraan. De onduidelijkheid is in ieder geval te 
wijden aan het feit dat het Southpole kantoor 
helemaal in Bogotá is gevestigd. 
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http://www.southpole.com/


 
  
Vertegenwoordigers van San Martin de 
Amacayacu en de milieupatrouille hebben 
deelgenomen aan meerdere vergaderingen in 
het TICOYA reservaat (in chronologische 
volgorde A, B en C) over dit thema en zij nemen 
vaak veel verantwoordelijkheden op zich. Het 
is namelijk ook in het kader van de 
landaanvraag voor deze gemeenschap van 
belang dat de situatie opgelost wordt. Als deze 
wordt toegekend, betekent het dat er 
ongeveer 30.000 hectare bijkomen waar geld 
mee in het laatje gebracht kan worden. Deze 
vergaderingen worden door Small World 
Foundation gesteund met de financiering van 
de kosten voor het transport van de 
vertegenwoordigers van San Martin de 
Amacayacu (benzine). 
Op dit moment bereiden vertegenwoordigers 
van San Martin de Amacayacu en de 
milieupatrouille zich voor om een Wone 
Congres (Nieuwsbrief 82) bij te wonen over de 
situatie.  
 

 
 

LANDAANVRAAG SAN MARTIN 
Over deze landaanvraag valt er helaas weinig    
nieuws te melden. Dit jaar wachtten we nog 
steeds geduldig op een reactie van het 
Nationale Landagentschap (Agencia Nacional 
de Tierras) op de aanvraag die we in maart 
hebben ingediend in navolging van de 
desastreuze ontmoeting met het ministerie 
van binnenlandse zaken in september 2018. 
Via Whatsapp krijgen we steeds te horen dat 
een van de juridische personeelsleden ermee 
bezig is.  Toen we op 20 september één van 
deze leden ontmoetten (Francisco Centenas, 
foto D), gingen we er natuurlijk vanuit dat deze 
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de aanvraag serieus in behandeling had 
genomen. Een week later bleek hij al niet meer 
werkzaam te zijn bij de ANT.  

Eind november zou er volgens de Whatsapp 
gesprekken wéér een ander juridisch 
personeelslid actief zijn met de landaanvraag. 
Ook kregen wij steeds de reactie dat hij de 
aanvraag “nog niet officieel” in handen had 
gekregen en daarom ook geen reactie kon 
geven. Het is inmiddels begin januari en er is 
nog steeds geen heldere reactie binnen, 
behalve dat de nieuwe besluiten van het ANT 
voor 2020 worden afgewacht. 
Via via horen we dat hetzelfde gaande is met 
vrijwel alle andere inheemse landaanvragen 
die de ANT heeft liggen. Het commentaar is dat 
de afdeling inheemse zaken extreem ineffi-
ciënt gerund wordt door mensen die geen 
ervaring hebben met het thema en dat het 
personeel constant wordt vervangen. 
Ondertussen begint het geduld in San Martin 
de Amacayacu ook op te raken.  
Een contact van Javier Diaz  (Nieuwsbrief 79, 
86) is advocate en blijkt geïnteresseerd te zijn 
in het schrijven van een “tutela”.   Dit is een 
soort aanklacht tegen een (overheids)instantie 

die zijn werk niet doet volgens de regels. De 
ANT zal beslist niet blij zijn met deze “tutela”, 
maar we hopen dat het wat schot in de zaak zal 
brengen. Hoe dit verhaal precies vervolgd 
wordt zullen we zeker vermelden in de 
volgende nieuwsbrief! 

 
KLEUTERSCHOOL TUIRÜPü 
Op 14 december vierden de kleuters van 
schooltje Tuirüpü het einde van het jaar. Alle 
oudste kleuters gaan netjes naar groep 1 
volgend jaar. Ook de ouders waren van de 
partij en het was een mooie dag. Een paar 
indrukken: 
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_________________________________________________________________________________ 
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.    


