
LANDAANVRAAG SAN MARTIN 
Op 6 februari is er in Bogotá eindelijk weer een 
goed gesprek gevoerd tussen enerzijds de 
vertegenwoordigers van San Martin de 
Amacayacu en het Tikuna Cocama en Yagua 
(TICOYA) inheemse reservaat en anderszijds 
het Colombiaanse Nationale Landagentschap 
(Agencia Nacional de Tierras, ANT).  
Vóór deze vergadering zijn er wekenlang 
pogingen gedaan om telefonisch iemand te 
spreken van de afdeling inheemse zaken van 
de ANT. De lijn werd echter steeds verbroken 
en als we iemand eindelijk te pakken hadden 
dan kregen wij te horen of dat er nog niemand 
werkzaam was op deze afdeling of dat het 
desbetreffende persooneelslid niet aanwezig 
was. Uiteindelijk lukte het een afspraak te 
maken en vond er toch een ontmoeting plaats 
op 6 februari.  
San Martin had één vertegenwoordiger (José 
Gregorio Vásquez) en het reservaat zelf vier 
(Humberto Monje, Sergio Silva, Lilia Java y 
Wilson Laureano). Ook was Javier Diaz 
aanwezig om te notuleren. 
 

Het resultaat van de bijeenkomst was zeer 
positief. De vertegenwoordigers hebben 
kennis gemaakt met de subdirectrice van 
inheemse zaken (Julia Venegas) en met de 
functionaris die de aanvraag in behandeling 
heeft genomen (Sergio Leon). Er werd een 
nieuwe agenda opgesteld om de aanvraag 
weer te activeren met de volgende 
onderdelen: 

1) Erkenning van het voorouderlijk 
grondgebied van San Martin de 
Amacayacu en Palmeras. 

2) Erkenning van het grondgebied van de 
gemeenschappen Ticoya, Patrullero, 20 
de Julio, Puerto Esperanza en Valencia. 

3) Uitkopen van privé eigendommen die 
nog stees in het TICOYA reservaat zijn 
achtergebleven.  

Het reservaat heeft zich beschikbaar gesteld 
om de vereiste documenten aan te leveren om 
het proces voorspoedig te laten verlopen. Op 
3 maart vond de volgende vergadering plaats 
en hier zullen we in de volgende nieuwsbrief 
meer over vertellen. 
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De reis naar Bogotá werd benut om ook een 
bezoek te brengen aan het Ministerie van  
Milieu, in het kader van de CO2 onderhande-
lingen met de NGO Southpole. Er waren 
namelijk verschillende zaken onduidelijk 
gebleven in het TICOYA reservaat met 
betrekking tot de onderhandelingen en de 
inhoud van die zogenaamd eerder getekende 
overeenkomst. 
 
Heel de maand februari zijn er vergaderingen 
geweest over dit thema in het reservaat. Zoals 
in een aantal eerdere gevallen, is het weer de 
vertegenwoordiging van San Martin de 
Amacayacu die de taak op zich neemt om dit 
uit te zoeken. Eigenlijk is de beste oplossing om 
compleet te stoppen met Southpole en 
helemaal opnieuw te beginnen door direct te 
onderhandelen met de gelddonerende 
instanties. Toch lijken een aantal vertegen-
woordigers van het TICOYA reservaat de 
situatie nog niet te kunnen loslaten, 
waarschijnlijk een beetje uit angst voor het 
onbekende.  
 

http://www.southpole.com/


De Small World Foundation heeft, om het 
bezoek aan de ANT mogelijk te maken, de 
kosten van de vliegtickets en het verblijf in 
Bogotá gefinancieerd. We zijn erg dankbaar 
dat dit op deze manier mogelijk is gemaakt. 
 

MILIEUPATROUILLE SAN MARTIN 
Tussen 9 en 12 februari heeft de milieupa-
trouille van San Martin de Amacayacu een 
grotere route in het voorouderlijk grondgebied 
afgelegd om het gebied te controleren. Ze 
ontdekten een kamp waar hout is gekapt, 
maar dat moet al lang geleden plaats hebben 
gevonden. Ook hebben ze sporen gevonden 
van mensen die door het grondgebied lopen 
vanuit het noorden naar de Amazone rivier, 
waarschijnlijk met cocaïne of goud in hun 
rugzak. De milieupatrouille maakten gebruik 
van de tocht om onderweg bomen te planten 
van een soort waarvan het hout gebruikt kan 
worden  voor de bouw van huizen. 
 
   



 
_________________________________________________________________________________ 
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.    


