
VOORTGANG LANDAANVRAAG 
Sinds de vergadering tussen vertegen-
woordigers van het TICOYA inheemse 
reservaat en het ANT op 3 maart j.l. 
(nieuwsbrief 102) is er nog regelmatig 
Whatsapp contact geweest. Ook zijn er nog 
vergaderingen geweest met de gemeente 
Puerto Nariño over het gebied waarin zich de 
vijf gemeenschappen bevinden (nummer 1 op 
de landkaart op de volgende pagina). De 
meerderheid van de kosten, die deze 
vergaderingen met zich meebrengen (benzine, 
maaltijden, kleine erkenningen), worden 
steeds betaald door de Small World 
Foundation en zouden zonder deze steun niet 
plaats kunnen vinden.  
 
Het Whatsapp contact ging vooral over een 
stuk land (aangeduid met Ø op de landkaart op 
de volgende pagina) dat, naar nu blijkt, tijdens 
het bezoek van de ANT in november j.l. van het 
aan te vragen gebied is verwijderd, nav een 
zogeheten conflict dat zou ontstaan met de 
buurgemeenschap Mocagua, als het gebied 
eraan zou blijven. Ondanks de vele 
vergaderingen die de afgelopen 15 jaar 
werden gehouden en waarin alle 
(buur)gemeenschappen werden betrokken 
voor overleg, voelden de huidige vertegen-
woordigers van Mocagua zich in november j.l. 
zich blijkbaar geroepen om alsnog te 
protesteren, waarmee de voortgang van het 
proces van TICOYA in gevaar gebracht zou 
worden. De vertegenwoordigers van het ANT 
bepaalden blijkbaar helaas niet dat hun missie 
op dat moment alléén was om de al jaren  
geleden overeengekomen grenzen te 
verifiëren met modernere apparatuur en niet 

om deze grenzen weer opnieuw ter discussie 
te stellen. Onder die hoge druk zijn op dat 
moment een handvol vertegenwoordigers van 
het TICOYA reservaat bezweken en gingen 
akkoord met de verwijdering (foto links onder 
op de volgende pagina). Er werd toen ook 
gesproken over een compensatie van het 
verwijderde gebied in het noorden, maar dit 
werd niet in de betreffende notulen 
vastgelegd.   
 
Op 25 mei j.l. reisden vertegenwoordigers van 
het TICOYA reservaat naar Bogotá voor overleg 
op 26 mei met de ANT over de details van deze 
gebeurtenis. De discussie was constructief en 
onderbouwd. Omdat de ANT de in november 
2021 opgemeten grenzen van het 
aangevraagde voorouderlijk grondebied van 
San Martin de Amacayacu en Palmeras 
inmiddels al heeft goedgekeurd (nummer 2, op 
de landkaart op de volgende pagina, zoals 
werd meegedeeld tijdens de virtuele 
vergadering op 3 maart j.l.) zou dit proces wéér 
vertraging oplopen als het compensatiegebied 
in het noorden er nú nog bij betrokken moet 
worden.  
 
De ANT stelde creatief voor dat dit 
compensatiegebied in het noorden (nummer 3 
op de landkaart volgende pagina) bij het 
TICOYA reservaat betrokken kan worden bij 
het proces, dat gaande is over het gebied van 
de vijf gemeenschappen rond Puerto Nariño. 
Hiermee sloot de vergadering op 26 mei.   
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NATIONAL GEOGRAPHIC EXPLORER 
GRANT VOOR VOGELPROJECT IN SAN 
MARTIN DE AMACAYACU 
In april 2022 werd bekend dat er een National 
Geographic Explorer Grant van ongeveer €10.000 
is toegekend aan een nieuw project van de 
milieupatrouille van San Martin de Amacayacu: 
“Boosting Indigenous knowledge for autonomous 
Rainforest Design (BIRD)”. Het project heeft als 
doel om de oudere generatie Tikuna inheemse 
bewoners in contact te laten komen met de 
jongere generaties (verdeeld in twee groepen van 
kinderen en jongeren) door het organiseren van 
activiteiten die te maken hebben met lokale vogels 
en diens rol in de Tikuna inheemse cultuur. Terwijl 
er over vogels en het ecosysteem wordt 
gesproken, zal de brug naar natuurbeheer in het 
algemeen in het voroouderlijk grondgebied snel 
gemaakt worden en hier draait het uiteindelijk 
over.  
 
De geplande activiteiten zijn het maken van een 
mooi en verkoopbaar foto- en informatieboek over 
de ten minste 20 meest prominente vogels die in 
de regio voorkomen, het maken van expedities in 
het regenwoud om de fotos te maken en de 
jongeren mee op pad te nemen en het samen 
maken van ten minste vijf traditionele 
vogelcostuums of -maskers voor het pelazón 
ritueel. Het verwachte resultaat zijn ook 

natuurbeheermaatregelen om de vogelstand 
positief te beinvloeden, zoals de aanplant van 
bomen die zaden of bloemen produceren of 
nestgelegenheid geven waar vogels belangstelling 
voor hebben. Het project kan hopelijk in augustus 
van start gaan.  

   
 
SWF PRESENTATIE NEDERLAND 
Met veel enthousiasme werd de Small World 
Foundation presentatie door Heike van Gils en José 
Gregorio Vásquez ontvangen op zaterdag 11 juni 
j.l. Baarle-Nassau. De ongeveer 100 aanwezigen 
konden weer uit de eerste hand horen over de 
huidige stand van zaken wat betreft de erkenning 
van het voorouderlijk grondgebied van San Martin 
de Amacayacu. 

  
_________________________________________________________________________________ 
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 €20 (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@hotmail.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.    


