
EERSTE COVID VACCINATIE 
Op 5 april werd San Martin de Amacayacu 

bezocht door een COVID-19 vaccinatie team 
voor de eerste ronde vaccinaties met het 

vaccin Sinovac. Alle mensen boven de 18 
konden vrijwillig worden ingeënt in de maloka, 

die dankzij de mede door de SWF 
gefinancierde renovatie hiervoor beschikbaar 

was. Het proces verliep rustig maar lang niet 
alle mensen in de gemeenschap waren 

geïnteresseerd om gevaccineerd te worden. 
Dit is te verklaren door het feit dat na de 

uitbraak van het virus in de gemeenschap er 
nooit gevallen zijn geweest van ernstig zieke 

mensen. Ook zijn er weinig mensen in de 
gemeenschap die reizen en die wellicht in de 
toekomst een vaccinatiebewijs nodig zullen 

hebben.  Begin mei komt het vaccinatie team 
terug voor de tweede vaccinatie. 

Doordat het toerisme volledig is weggevallen 
zijn gemeenschappen zoals San Martin de 

Amacayacu erg getroffen door de epidemie. 
Momenteel maakt de regio ook nog eens een 

extra moeilijke tijd door omdat het vliegveld 
van Leticia sinds eind januari helemaal 

gesloten n.a.v. de in de regio aanwezige 

Braziliaanse virusvariant. Een paar 

humanitaire vluchten tussen Bogotá en Letícia 
hebben begin april nog een paar honderd 
mensen vervoerd die sindsdien ergens 
vastzaten en niet terug naar huis konden. Er is 
nog geen duidelijkheid over het openen van 

het vliegveld. Tot die tijd licht de regio 
economisch daarom helaas zo goed als stil. 
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NIEUWE VISSEN IN DE VIJVERS 
In 2009 won San Martin de BN/De Stem 
Ontwikkelingsprijs van 5000 euro (Nieuwsbrief 
25) voor het visvijver project. Door het budget, 

het type bodem en de vorm van het terrein in 
de gemeenschap is het niet haalbaar om met 

grote machines vijvers te graven. Als er met de 
hand gegraven wordt, dan rendeert dit alleen 

als er veel handen komen helpen. Het geld van 
de prijs werd destijds daarom besteed aan een 

flinke hoeveelheid eten voor de grote groep 
mensen uit de gemeenschap die vrijwillig mee 

kwamen helpen (Nieuwsbrief 41 – echt even 
kijken!). Zo een gelegenheid waarbij mensen in 

de gemeenschap samenwerken in de akkers of 
aan de visvijvers wordt een minga genoemd. 

Elke familie die zo een visvijver zou krijgen 
zorgde elke keer ook voor een grote ton 
masato, de alcoholische drank gemaakt van de 
cassavewortel. In totaal werd er tussen 2009 

en 2012 minstens 55 dagen door de hele 

gemeenschap loeihard gewerkt onder de 
brandende tropische zon om die elf vijvers 

voor elkaar te krijgen. Buiten deze gezamen-
lijke mingas, werd er op andere dagen ook nog 

door de families zelf verder gewerkt. Alle 
materialen (scheppen, buizen, kruiwagens 

etc.) werden in 2011 en 2012 gefinancierd 
door de Colombiaanse overheid (Nieuwsbrief 

35), alsmede de kleine visjes, diens transport 

en visvoer (Nieuwsbrief 44). De Small World 
Foundation betaalde destijds o.a. een verzeke-
ringspolis voor het project en het transport van 

het visvoer en de materialen. Inmiddels zijn de 
vijvers bijna 10 jaar oud en zeker acht zijn nog 

steeds in functie. In plaats van de 
gecertificeerde visjes uit het Colombiaanse 

binnenland (een vereiste van het overheids-
project), werden er deze afgelopen jaren 

meestal kleine visjes uit de lokale rivieren 
gehaald om groot te laten worden in de vijvers. 

Op strategische of op nodige momenten 
werden deze vissen dan weer gevangen en 

verkocht of opgegeten. Inmiddels zijn ook 
andere families zelf begonnen met het graven 

en bouwen van hun eigen vijver. Deze families 
zijn nu ook opgenomen in de groep waardoor 

er nu dus officieel 11 visvijvers in functie zijn. 
Eind 2020 werd er weer een overheidsproject 
opgezet om visvijvers actief te promoten in de 

regio en hier is San Martin de Amacayacu nauw 
bij betrokken. Het SINCHI onderzoeksinstituut 

(www.sinchi.gov.co) was deze keer de uitvoer-
der en financierde buizen, scheppen, desinfec-

terende kalk en waterbemesting zodat de 
families de vijvers weer een opknapbeurt 

konden geven voor de komst van nieuwe 
gecertificeerde visjes (deze keer paco of 

Piaractus brachypomus). De komst van nieuwe 
visjes afgelopen april was zeker weer een 

positieve ervaring waar wij erg trots op zijn! 
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MILIEUPATROUILLE OP PAD 
Op ongeveer 15km afstand van San Martin de 
Amacayacu bevindt zich het Tarapoto meer. 
Dit is één van de vele meren in het laagland 

tussen de Loretoyacu en Amazone rivieren, in 
het zuiden van het TICOYA reservaat. In het 

regenseizoen overstroomt dit gebied vrijwel 
helemaal, waardoor alle meren met elkaar in 

contact komen. Het is een bijzonder 
ecosysteem waar veel zeldzame dieren leven 

zoals de zeekoe, de pirarucú vis (de grootste 
vis met schubben van de wereld), diverse 

soorten schildpadden en de zwarte kaaiman. 
Daarom heeft dit gebied een RAMSAR status, 

net als nog acht andere gebieden in Colombia. 
Dankzij deze status wordt de Tarapoto 

milieupatrouille gesponsord door de Stichting 
Omacha en door WWF-Colombia. Om kennis 
en ervaring uit te wisselen liep de 
milieupatrouille van San Martin een dag mee 

op de controle dok van het Tarapoto meer. De 

grootste bedreiging in dit gebied is 
overbevissing en de vangst van bedreigde 

dieren voor consumptie en levende dieren 
handel. Nu het toerisme is weggevallen in de 

regio, heeft de Tarapoto patrouille de 
moeilijke taak mensen vriendelijk te vragen 

niet te veel te vissen i.v.m. de toekomst van 
het ecosysteem en om extra alert te zijn op de 

vangst van bedreigde diersoorten. Goed 
werk!

_________________________________________________________________________________ 

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 uw 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.   


