
EINDELIJK WEER ACTIE!! 
Na lang aandringen kwam er in oktober dan 
eindelijk weer actie vanuit het Nationale 
Landagentschap (Agencia Nacional de Tierras - 
ANT). Op  de 12e en 22e werden er 
vergaderingen gehouden via Windows Teams 
met vertegenwoordigers van het Tikuna 
Cocama en Yagua (TICOYA) inheemse 
reservaat en het ANT. In deze vergaderingen 
werd duidelijk dat het ANT nog dit jaar het 
reservaat wil bezoeken om de volkstelling en 
de sociaaleconomische studie af te ronden. 
Ondertussen werden er in het reservaat ook 
vergaderingen belegd over dit bezoek wat 
gepland staat voor eind november.  
De erkenning van het voorouderlijk 
grondgebied van San Martin de Amacayacu en 
Palmeras is in principe al genoeg uitgewerkt. 
Momenteel wordt er vooral nadruk gelegd op 
de situatie van de 5 gemeenschappen (Ticoya, 
Patrullero, Veinte de Julio, Puerto Esperanza 
en Valancia). Het gebied dat zij bewonen en 
bewerken (zo´n 10.000 hectare) werd door de 
Colombiaanse overheid in de jaren ́ 80 aan hen 
geschonken (terwijl het natuurlijk wel hun 
eigen voorouderlijk grondgebied was!) na 
flinke overstromingen in de laaglanden waar zij 
zich eerder bevonden. Maar ten tijde van de 
oprichting van het TICOYA inheemse reservaat 
in de jaren ´90, werd dit gebied niet erkend. 
Vanaf 2019 kwam dit gebied ook bij de 
landaanvraag die wordt geleid door San Martin 
de Amacayacu en Palmeras (Nieuwsbrieven 82 
en 83). Op 26 oktober, op het kantoor van de 
ANT in Bogotá, werd de logistiek voor het 
bezoek besproken en werden er vragen en 
documenten uitgewisseld en zaken opge-
helderd. Natuurlijk zal de erkenning in 2021 

nog niet afgerond zijn, maar we hebben er alle 
vertrouwen in dát de erkenning er gaat komen. 
Het komt nu dichterbij in elk geval en we 
houden vol: Iedereen bedankt voor de steun!
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Momenteel beschikt de Small World Foundation niet meer over de ArcGIS software om nieuwe landkaarten 
te maken. Excuses voor de onduidelijkheid door twee verschillende landkaarten te combineren om de 
huidige situatie weer te geven. We hopen dat deze uitleg helpt:  
✓ De rode pijlen geven het gebied aan dat erkenning zal krijgen voor San Martin de Amacayacu en Palmeras 

(oranje gebied op de kaart links en wit met rood gestreept op de kaart rechts), als uitbreiding van van 
het al bestaande TICOYA reservaat (paars gebied op de kaart links en oranje gebied op de kaart rechts).  

✓ De zwarte pijlen geven het gebied aan dat erkenning zal krijgen voor de gemeenschappen Ticoya, 
Patrullero, Veinte de Julio, Puerto Esperanza en Valencia (geel op de kaart links en wit met groen 
gestreept op de kaart rechts), ook als uitbreiding van het bestaande TICOYA reservaat.  

✓ De blauwe pijl geeft het gebied aan dat is erkend voor de stadskern van Puerto Nariño (+6.000 inwoners). 
Door de bevolkingsgroei wil Puerto Nariño deze stadskern uitbreiden met het gebied van die vijf 
gemeenschappen. Deze gemeenschappen zijn het hier niet mee eens omdat dit hun vooroudelijk 
grondgebied is en omdat zij dan de autonomie over dit gebied totaal verliezen. Grond voor landbouw of 
woningen zal dan gekocht moeten worden en er zal belasting over moeten worden betaald.  



_________________________________________________________________________________ 
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.    


