
WEER VERGADERING MET ANT 
Op 15 juli j.l. reisde een delegatie van 7 
mensen van het Tikuna Cocama en Yagua 
(TICOYA) reservaat naar Leticia voor een online 
vergadering met het Nationale Landagent-
schap (Agencia Nacional de Tierras – ANT) over 
de aanvraag van erkenning van het 
voorouderlijk grondgebied van de Tikuna 
inheemse gemeenschap San Martin de 
Amacayacu als inheems reservaat 
(Nieuwsbrief 58 en 83) – het ultieme doel van 
de Small World Foundation.  
Sinds maart 2020 was er vrijwel geen contact 
en ontwikkeling meer geweest omdat functio-
narissen van de ANT door Covid-19 geen 
toestemming kregen om de toen overeen 
gekomen procedures (volkstelling en 
herziening van het sociaaleconomisch onder-
zoek) uit te voeren. Er werd gehoopt bij een 
onderzoeksinstantie van de overheid in Leticia 
een snelle wifi te vinden. Helaas kwam er toch 
geen goede verbinding tot stand met 
Microsoft Teams en kon er alleen met stem en 
zonder beeld gecommuniceerd worden. Over 
twee weken krijgt deze vergadering alweer 
een vervolg en kunnen er concrete afspraken 
worden gemaakt om de nodige stappen te 
gaan uitvoeren. Spannend!
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VUILNISACTIE MILIEUPATROUILLE 
Binnen de grenzen van een inheems reservaat 
zijn in Colombia gemeenschappen zoals San 
Martin de Amacayacu autonoom op alle 
gebieden zoals bijvoorbeeld bestuur, gezond-
heidszorg, onderwijs en landbeheer. Dat wil 
zeggen dat veel overheidsinstanties die in de 
meeste dorpen en gemeenschappen in 
Colombia bestaan niet aanwezig zijn in 
inheemse reservaten. Zo bestaat er in San 
Martin o.a. geen systeem van waterleidingen, 
vuilnisdienst, plantsoendienst, wegenbouw, 
afvalwaterverwerking.      
De overheid probeert ervoor te zorgen dat er 
geen inheemse mensenrechten worden ge-
schonden en dat bepaalde diensten wel 
worden verleend door overeenkomsten te 

sluiten met de gemeenschappen. Zo betaalt de 
overheid, bijvoorbeeld, wel de inheemse 
leraren op de scholen en krijgen de kinderen 
op school een paar maaltijden per dag. In veel 
gemeenschappen heeft de overheid ook wifi-
punten geactiveerd om het onderwijs te 
ondersteunen (al is de wifi vaak wel heel 
zwak). Elke inheemse inwoner van Colombia 
heeft ook een gratis zorgverzekering.   
Overigens kan de gemeenschap zelf ook 
overeenkomsten afsluiten met bedrijven of 
ngo´s om diensten te regelen. Zo is de 
elektriciteitsvoorziening in San Martin in 
handen van een particulier bedrijf (waarbij de 
huishoudens zelf maandelijks de rekening 
betalen) en wordt het drinkwaterpunt 
verzorgd door de FAO. 



Terug naar een thema dat door de gemeen-
schap zelf georganiseerd moet worden: de 
vuilnisdienst. Met de komst van het toerisme 
en andere bronnen van inkomsten zijn 
aankopen van bewerkte voedings-middelen 
(o.a. frisdrank, snacks, producten in blik, pasta) 
en andere gebruiksproducten (o.a. smeerolie, 
afwasmiddel, batterijen) steeds frequenter. 
Op de groeiende kleine afvalbergjes in de 
tuinen van de huishoudens in de gemeenschap 
komt er van alles terecht: plastic, glas, 
aluminium, ijzer, luiers, chemisch afval, 
huishoudapparaten en oude kleding. Glas 
wordt fijn gestampt en gebruikt als gravel in 
beton. Aluminium blikjes brengen wat geld op. 
Maar de hoeveelheid niet recyclebaar of 

herbruikbaar afval groeit en er is geen 
duurzame oplossing in de regio. Daarom is het 
alternatief van de gemeenschap simpel: 
Zorgen dat al het zwerfvuil niet in het milieu 
blijft door het te verzamelen en beetje bij 
beetje naar recycle-depot “Amazonas Sin 
Limites” in Leticia te lateb vervoeren door 
mensen die sowieso naar Leticia moeten gaan. 
Het idee is natuurlijk om er niet speciaal voor 
gereisd moet worden zodat het geen impact 
heeft op het milieu. Niet alleen de volwas-
senen maar ook de kinderen worden bij deze 
acties betrokken. Het is cruciaal om de 
gemeenschapsbewoners, die vrijwel geen 
toegang hebben tot de rest van de wereld, 
beetje bij beetje de consequenties van 
(zwerf)vuil bij te brengen en aan te sporen om 
minder vuilnis te produceren.

http://www.amazonas-sin-limites.ong/
http://www.amazonas-sin-limites.ong/


 

 

_________________________________________________________________________________ 

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.   


