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JAARVERSLAG 2022  
 
De stichting Small World Foundation is opgericht op 31-07-2007 en is ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel onder het nummer 18090000. Ook is de stichting door de 
Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
 
In dit verslag wordt de stichting Small World Foundation steeds aangeduid met de letters 
SWF.  

 

1. Structuur 
Voorzitter: Heike van Gils 
Secretaris-penningmeester: Marjolein Beers 
Bestuurslid: Floor van der Sluis  
Permanent vrijwilliger: Tonny van Gils 
Alleen Heike van Gils is actief in de Colombiaanse Amazone. De overige betrokkenen zijn 
actief in Nederland, evenals een aantal incidentele vrijwilligers in voorgaande jaren. 

 
 

2. Algemeen doel  
Het doel van de SWF is het bevorderen van het herstel, behoud en ontwikkeling van de 
leefomgeving in ontwikkelingslanden. Dit doel tracht de stichting te bereiken door: 1. het 
ondersteunen van onderzoek, 2. het ondersteunen van initiatieven van algemeen nut op het 
gebied van de leefomgeving van gemeenschappen in ontwikkelingslanden, 3. het werven 
van fondsen, 4. al hetgeen dat met het voorgaande verband houdt of bevorderlijk kan zijn. 

 
 

3. Hoofdactiviteit 
De SWF steunt de activiteiten van Heike van Gils voor de Tikuna inheemse gemeenschap van 
San Martin de Amacayacu in de Colombiaanse Amazone. Een doel dat deze gemeenschap 
nastreeft, is het voorouderlijk grondgebied officieel erkend te krijgen door de Colombiaanse 
overheid. Een overzicht van activiteiten:  

✓ Het voorouderlijk grondgebied van San Martin is in kaart gebracht. Eerst werd de 
kaart op papier getekend en daarna werden diens grenzen in het regenwoud 
gemarkeerd met GPS. Vervolgens werden ook cruciale plekken binnen de grenzen 
gemarkeerd met GPS.  

✓ Zoals gepland kwam de digitale versie van de kaart eind 2010 uit. Hierna kwam de 
administratieve kant van de aanvraag aan de beurt: overleg met stakeholders 
(buurgemeenschappen, het Tikuna Cocama Yagua inheemse reservaat, het 
Amacayacu Nationale Natuurpark, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, etc.) 

✓ In 2011 werd er een advocaat in de arm genomen om de aanvraag op papier te 
zetten. Eind 2011 werd deze aanvraag afgerond en werd het wachten op een 
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gelegenheid waarop de leiders van de 22 gemeenschappen van het Tikuna Cocama 
Yagua reservaat de aanvraag zouden ondertekenen. Belangrijk: Met deze aanvraag 
zou het voorouderlijk grondgebied van San Martin de Amacayacu toegevoegd 
worden aan het bestaande Tikuna Cocama Yagua inheemse reservaat. 

✓ In juli 2012 kon de aanvraag worden ingeleverd bij de pertinente overheidsinstantie 
INCODER (www.incoder.gov.co).  

✓ In oktober 2012 vond de eerste vergadering plaats met het Amacayacu NP, het 
INCODER en de betrokken gemeenschappen n.a.v. de aanvraag. In deze vergadering 
werd duidelijk dat de 2012 aanvraag niet beantwoordde aan de wens van San 
Martin de Amacayacu, Palmeras en Amacayacu NP door de herhaalde misbruiken 
van natuurlijke bestaansbronnen door mensen uit het Tikuna Cocama Yagua 
inheemse reservaat en de gemeente Puerto Nariño.  

✓ In februari 2013 kwam een INCODER team naar San Martin om deze situatie te 
bespreken en werd er bepaald dat een nieuwe aanvraag zou worden ingediend voor 
een onafhankelijke status voor het voorouderlijk grondgebied van de 
gemeenschappen San Martin en Palmeras. 

✓ In juli 2013 komt er een professioneel INCODER team om gegevens te verzamelen 
voor de vereiste sociaaleconomische studie. Gedurende de maanden erna vraagt het 
INCODER team nog verschillende keren om toevoegende informatie en foto´s.  

✓ Op 8 september 2013 overlijdt Miguel Vásquez Luna, als directuer inheemse 
aangelegenheden dé sleutelfiguur bij het INCODER bij de vergadering in oktober 
2012 en vóór het onafhankelijkheidsvoorstel van San Martin en Palmeras.  

✓ Eind april 2014 bezoeken vertegenwoordigers van San Martin de Amacayacu het 
INCODER in Bogotá. Het blijkt dat de juridisch adviseur van het INCODER team van 
juli 2013 niet in staat is geweest het juridische hoofdstuk van de sociaaleconomische 
studie af te ronden. Waarschijnlijk moet er tot september 2014 gewacht worden tot 
er een geschikte vervanging beschikbaar komt.  

✓ In september 2014 wordt de nieuwe juridische adviseur aangenomen. Deze adviseur 
stelt dat de 22 gemeenschappen van het Tikuna Cocama Yagua inheemse reservaat 
hun stem moeten uitbrengen voor de volgende drie opties: (1) Het TICOYA reservaat 
blijft zoals het momenteel is. (2) Het TICOYA reservaat wordt vergroot met het nog 
niet erkende deel van het voorouderlijk grondgebied van San Martin de Amacayacu 
en Palmeras (zoals eerder werd voorgesteld, zie nieuwsbrieven 37 en 39). (3) San 
Martin de Amacayacu en Palmeras krijgen een onafhankelijk reservaat, mét het 
oranje stuk B (zie landkaart nieuwsbrief 58) erbij, omdat deze twee 
gemeenschappen zich hier bevinden. Dit stuk wordt dan van het bestaande TICOYA 
reservaat afgehaald. Het oranje stuk A van het voorouderlijk grondgebied blijft wél 
onderdeel van het  TICOYA reservaat. Optie 3 kreeg 14 stemmen en hiermee de 
meerderheid.  

✓ Tot eind 2014 is er geen communicatie meer met het INCODER team. 
✓ Deze tendens zet zich voort in 2015. Geen van de mensen van het INCODER team 

waarmee altijd contact is geweest heeft contractvernieuwing gekregen omdat het 
INCODER als instantie op zal houden met bestaan in het kader van het 
vredesakkoort met de FARC.  

✓ Gedurende heel 2016 is de Colombiaanse overheid bezig om een nieuwe instantie 
op te zetten met de naam Agencia Nacional de Tierras (ANT) ofwel het Nationale 
Landagentschap. 

✓ Eind 2016 zijn er pas de eerste toenaderingen mogelijk richting de ANT. Samen met 
de “Defensoria del Pueblo” vraagt men met een petitie om informatie over de stand 
van zaken. Tot eind 2016 is er geen antwoord.  
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✓ Begin april werd er voor het eerst contact gemaakt met de ANT. Mevrouw Katty 
Dangond werd de juridisch adviseur voor de aanvraag van San Martin en Palmeras. 
Zij heeft in de maanden erna de sociaaleconomische studie afgerond en naar de 
afdeling Inheemse Zaken van het Ministerie van Binnenlandse zaken gestuurd zodat 
hier een concept over uitgegeven kan worden. Dit concept was in de tijd van het 
INCODER niet nodig. INCODER had de macht om zonder tussenkomst van andere 
overheidsinstanties besluit te nemen over aanvragen zoals die van San Martin en 
Palmeras.  

✓ Het concept van het Minsterie van Binnenlandse Zaken kwam in juli 2017. Alsof de 
aanvraag beter van voren af aan kon beginnen, werd in het concept weer 
gerefereerd aan de vraag of het toch niet beter is om het voorouderlijk grondgebied 
waar de aanvraag over gaat als vergroting van het bestaande TICOYA reservaat te 
erkennen. Ook werd er praktisch geeist dat San Martin en Palmeras administratief 
onafhankelijk worden van de andere 22 gemeenschappen, zodat San Martin en 
Palmeras op papier tot het nieuw te erkennen reservaat behoren. Administratieve 
onafhankelijkheid betekent dan ook dat de overheidssubsidie (SGP) voor deze 
gemeenschappen voortaan niet meer via de gemeente Puerto Nariño naar deze 
gemeenschappen komt, maar via de gemeente Leticia (waartoe dee twee 
gemeenschappen behoren als enige van de 22 gemeenschappen van het TICOYA 
reservaat). Vóór er over erkenning gesproken wordt, moeten deze situaties opgelost 
zijn. 

✓ San Martin en Palmeras komen op 3 data bij elkaar om de onafhankelijkheid te 
bespreken en te verklaren. In de maanden daarna krijgen ze het voor elkaar ook de 
goedkeuring van de legale vertegenwoordiger van het TICOYA reservaat en van de 
gemeente Puerto Nariño op papier te hebben. De laatse officiele reactie van 
mevrouw Katty Dangond op de verklaringen komt op 17 november en vervolgens 
blijft het stil tot eind 2017.  

✓ In april 2018 wordt mevrouw Guilliana Arrieta de juridisch adviseur van de ANT voor 
de aanvraag van San Martin de Amacayacu. Het blijft stil omdat er blijkbaar geen 
vooruitgang gemaakt kan worden. De bottleneck ligt blijkbaar nog steeds bij de 
afdeling Inheemse Zaken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 

✓ Na weer een bezoek aan San Martin de Amacayacu, dringt Nelson Mamian van de 
afdeling Mensenrechten van de Verenigde Naties Colombia in Bogotá aan op een 
bijeenkomst waarbij de ANT, de afdeling Inheemse Zaken van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en de gemeenschappen aanwezig zijn. Deze bijeenkomst vindt 
plaats op 24 augustus 2018 in Bogotá (Min BinZa). Vijf vertegenwoordigers van de 
gmeeenschappen San Martin en Palmeras en van het TICOYA reservaat reizen naar 
Bogotá.  

✓ Ondanks de in 2014 ondertekende notulen en akkoorden i.s.m. INCODER, is het 
tijdens deze vergadering binnen 15 minuten duidelijk dat het Ministerie van 
Binnenlandse zaken beslist niet akkoord gaat met een onafhankelijke status van het 
voorouderlijk grondgebied van San Martin de Amacayacu en Palmeras en zullen 
hiervoor nooit medewerking verlenen. De enige mogelijkheid die gegeven wordt is 
het voorouderlijk grondgebied weer aan te vragen als zijnde een uitbreiding van het 
bestaande TICOYA inheemse reservaat, zoals de aanvraag van 2012.   

✓ Zeer teleurgesteld reizen de vertegenwoordigers terug naar de Amazone met geen 
andere keuze dan weer een nieuwe aanvraag in te dienen. Rond november wordt 
ook begonnen met de volkstelling van het TICOYA reservaat.  

✓ Op 22 maart 2019 onvangt de ANT een nieuwe aanvraag van het TICOYA inheemse 
reservaat, om dit uit te breiden met niet alleen het voorouderlijk grondgebied van 
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San Martin de Amacayacu en Palmeras, maar ook het gebied van de vijf 
gemeenschappen Ticoya, Patrullero, Veinte de Julio, Puerto Esperanza en Valencia. 

✓ 2019 wordt uiteindelijk toch onverwacht een zeer rommelig jaar met verschillende 
juridische adviseurs van de ANT die geen van allen concrete vooruitgang maken of 
überhaupt communiceren met de gemeenschappen. Blijkbaar heerst er bij de ANT 
een totale verwarring over het feit dat de aanvraag van 22 maart 2019 géén nieuwe 
aanvraag is, maar een vervolg op de al jaren lopende aanvraag van het TICOYA 
inheemse reservaat.   

✓ Een persoonlijke ontmoeting op 19 september 2019 aan het hoofdkantoor van de 
ANT in Bogota met Francisco Centenas om de zaak toe te lichten schept even hoop 
op een stabiel contact. Minder dan een maand later blijkt dat ook hij geen contract 
bij de ANT meer heeft. Half december is er een nieuwe juridische adviseur 
aangesteld die claimt dat de landaanvraag van San Martin de Amacayacu opnieuw 
moet worden ingediend. Een bezoek aan Bogotá is gepland voor januari 2020. 

✓ Dit bezoek vindt dan plaats op 5 februari 2020 en aanwezig zijn 7 
vertegenwoordigers van het TICOYA reservaar én van de gemeenschap San Martin 
de Amacayacu zelf. De tickets, hotel en overige onkosten worden door de SWF 
betaald. De aanvraag is inmiddels in handen van weer een andere ANT medewerker, 
meneer Sergio Leon. Er wordt besloten dat er een stappenplan moet komen om de 
aanvraag vervolg te geven.  

✓ Een tweede bezoek is op 3 maart 2020 en aanwezig zijn 8 vertegenwoordigers van 
het TICOYA reservaat én van de gemeenschap San Martin de Amacayacu zelf. De 
tickets, hotel en overige onkosten worden wederom door de SWF betaald. Er wordt 
bepaald dat er een veldbezoek moet komen door vertegenwoordigers van het ANT, 
om de sociaaleconomische studie en de volkstelling compleet te maken. Het bezoek 
zou in mei/juni plaats vinden maar Covid-19 verhinderde elke activiteit en via 
Whatsapp kwam er geen constructieve reactie meer geduren de rest van 2020.  

✓ Ook 2021 was een stil jaar door Covid-19 in het algemeen en omdat de luchthaven 
van Leticia tussen begin februari en begin juli dicht was wegens de Braziliaanse 
variant van het virus.  

✓ Uiteindelijk vonden er verschillende vergaderingen via Windows Teams plaats in het 
SINCHI onderzoeksinstituut (15 juni), in de gemeenschap San Francisco in het 
TICOYA reservaat (12 en 22 oktober). Op 26 oktober bezoeken Heike van Gils en José 
Gregorio Vásquez alsnog het ANT in Bogotá. Tijdens deze vergadering worden de 7 
vertegenwoordigers van het ANT team voorgesteld die eind november naar het 
TICOYA reservaat zullen reizen voor de sociaaleconomische studie, geografische 
verificatie en de volkstelling. Deze voorbereidingen voor dit bezoek worden ook 
gedaan via Teams met Heike van Gils en José Gregorio Vásquez in Nederland, de 
vertegenwoordigers van het TICOYA reservaat in San Francisco en de 
vertegenwoordigers van het ANT in Bogotá.  

✓ In november bereiden mensen van San Martin de Amacayacu, Palmeras en Mocagua 
het bezoek van het ANT voor door tijdens drie expedities alvast paden uit te zetten 
in het regenwoud die leiden naar de locaties waar de grenzen van het voorouderlijk 
grondgebied zijn gemarkeerd. Om bij deze locaties te komen, moesten er ook 
mensen mee die aan de markering werkten tussen 2008 en 2010 en in 2014 (tijdens 
het INCODER bezoek).  

✓ Tussen 24-30 november werkt het ANT team van 7 personen met de 
vertegenwoordigers van het TICOYA reservaat. Taken: Volkstelling in elk van de 22 
gemeenschappen, verificatie van de grenzen van het voorouderlijk grondgebied en 
het akkoord met Mocagua, analyse van de sociaaleconomische omstandigheden, 
juridische analyse van de situatie rond de vijf gemeenschappen Ticoya, Patrullero, 
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Veinte de Julio, Puerto Esperanza en Valencia. Een tweede bezoek lijkt nodig voor 
2022.  

✓ Na het bezoek van het ANT worden er verschillende bezoeken gedaan en 
vergaderingen gehouden in en rond Puerto Nariño over de stukken land in handen 
van particulieren in het huidige TICOYA reservaat of in het gebied waarmee dit 
reservaat zal worden uitgebreid. Welke landeigendomsstatus of -papieren hebben 
deze particulieren? Willen zij verkopen aan de ANT of niet? Als zij een legale status 
hebben en willen niet verkopen, hoe gaat hun land dan uitgeschreven worden uit 
het TICOYA reservaat? Sommige landen zijn in het verleden al gekocht door de 
toenmalige overheidsinstanties voor het het TICOYA reservaat, maar staan nog 
steeds in de reservaatspapieren beschreven. Dit leidt al jaren tot veel 
onduidelijkheid, waardoor die verdere bezoeken van het ANT zeker nodig lijken.  

✓ Op 3 maart 2022 is er een Windows Teams vergadering met het ANT waarin de ANT 
voorstelt de aanvraag tot erkenning van het voorouderlijk grondgebied van San 
Martin en Palmeras te scheiden van de aanvraag om erkenning van het land rond de 
vijf gemeenschappen Ticoya, Patrullero, Veinte de Julio, Puerto Esperanza en 
Valencia. Eigenlijk zijn de vereisten rond de erkenning van de eerste aanvraag al 
rond en kan er toestemming gegeven worden. Rond het land van de vijf 
gemeenschappen moet er nog veel werk gedaan worden, in het bijzonder rond de 
vaststelling van de grens met de stadskern van Puerto Nariño, als hoofdstad van de 
gemeente Puerto Nariño. Die grens moet in overleg met beide partijen (TICOYA 
reservaat en gemeente Puerto Nariño) overeen gekomen worden en beide partijen 
maken natuurlijk aanspraak op dezelfde landen. Het besluit om alvast concreet 
verder te gaan met de aanvraag van San Martin de Amacayacu en Palmeras is 
natuurlijk een heel positief stukje nieuws! 

✓ Eind februari is er bij de gemeenschap Palmeras onduidelijkheid ontstaan over de 
grenzen met de gemeenschap Mocagua. Palmeras heeft vervolgens in april een 
protestpetitie naar het ANT gestuurd die het hele proces weer plat kan leggen. Deze 
onduidelijkheid is ontstaan gedurende het bezoek van het ANT aan het gebied in 
november 2021, waarbij de inmiddels overeengekomen grenslijn tóch nog ter 
discussie werden gesteld door Mocagua en vervolgens onder druk veranderd werd, 
om het aanvraagproces niet in gevaar te brengen. De verandering was toch zéér ten 
nadele van San Martin de Amacayacu en Palmeras. Een heel groot stuk land, wat 
rondom een naar het noordwesten uitstekende punt van het Mocaguareservaat lag, 
is toen blijkbaar gewoon van het te erkennen gebied afgehaald omdat het een 
enorm obstakel zou worden voor en volgens de gemeenschap Mocagua. Het gaat 
om een aantal duizend hectare, het precieze aantal is tot op heden onduidelijk 
omdat de gemeenschappen al jaren niet meer over de ArcGIS software beschikt om 
dit zelf te analyseren en de cartograaf van het ANTheeft deze info tot op heden niet 
doorgegeven. Blijkbaar, tijden het bezoek van het ANT in november 2021 werd er 
wél gesproken over een compensatie met een equivalent aantal hectare voor het 
meest noordelijke deel van het te erkennen gebied, maar dit werd niet vastgelegd in 
de notulen of in de grenslijn.  

✓ Eind mei bezoeken vertegenwoordigers van het TICOYA reservaat het ANT in Bogotá 
om de voortgang van zaken te bespreken. Rond de verandering van de grenzen 
wordt er een stevig debat gevoerd omdat het bezoek in november 2021 alléén was 
om de al overeengekomen grens te verifiëren en niet om de grens wéér ter discussie 
te stellen. Door de afwezigheid van de meer geinformeerde vertegenwoordigers van 
San Martin de Amacayacu en Palmeras is heeft het ANTteam toen tóch ruimte 
gegeven voor deze discussie met de genoemde besluit. Helaas is dit al dan niet 
legaal genomen besluit inmiddels doorgevoerd in de aanvraagdocumenten en zou 



 6 

een heropening van die discussie wéér voor vertraging zorgen die zeker jaren kan 
duren. De gebiedscompensatie in het noorden kan nu eventueel worden nagestreeft 
bij de procedure rond de erkenning van het land voor de vijf gemeenschappen rond 
Puerto Nariño.  

✓ Op 19 september bezoeken vertegenwoordigers van het TICOYA reservaat wederom 
het ANT in Bogotá om de voortgang van zaken te bespreken. De ANT vertelt dat de 
aanvraag van San Martin de Amacayacu en Palmeras nu bij het ministerie van 
binnenlandse zaken ligt voor de stap rond de vaststelling van de ecologische functie 
van het te erkenngen gebied. Hiervoor moeten functionarisen van dit ministerie het 
gebied bezoeken en wordt momenteel op gewacht. José Gregorio Vasquez legt uit 
aan het ANT dat het debat rond de Puerto Nariño grenzen een moeilijke kwestie is 
omdat er zo weinig kennis rond rechten, plichten en verantwoordelijkheden is en 
omdat er zéker al geen economische middelen zijn behalve die van de SWF om 
debatten met de vele betrokkenen te organizeren en productief te laten verlopen. 
Was er dit namelijk allemaal wél, dan waren de stappen voor deze aanvraag 20 jaar 
geleden al gedaan, sinds de vijf gemeenschappen rond de eeuwwisseling ontdekten 
dat ze geen onderdeel van het TICOYA reservaat waren.  

✓ OP 29 en 30 november 2022 komt er een team van het ministerie van binnenlandse 
zaken en vertegenwoordigers van het Amacayacu Nationaal Park naar San Martin de 
Amacayacu en Palmeras om de ecologische functie vast te leggen van het gebied. 
Nét voor 15 december wordt dit certificaat van de ecologische functie naar het ANT 
gestuurd, waarmee het pakket compleet is voor evaluatie door de directieraad, waar 
minsteries en andere overheidsinstellingen deel van uit maken. De volgende 
vergadering van deze directieraad staat blijkbaar gepland voor begin februari 2023.  

✓ Gedurende oktober, november en december zijn er nog regelmatig bijeenskomsten 
in Puerto Nariño en in de vijf gemeenschappen om het debat rond de grensdefinite 
tussen Puerto Nariño en het TICOYA reservaat vorm te geven (lobby). 

✓ Dit debat zal in 2023 zéker voortgang hebben, want er is nog zeker geen concreet 
besluit over deze grens. Er zijn veel historische aspecten en inheemse en niet-
inheemse mensen en rechten betrokkenen bij dit proces. De gemeente Puerto 
Nariño is stroperig en niet erg proactief.  

✓ Het is zeer moeilijk te voorspellen wat (de kosten voor) eventuele volgende stappen 
zijn, en daarom is het ook moeilijk om fondsen hiervoor aan te vragen bij 
financierende (inter)nationale instanties. De positieve saldo´s van voorgaande jaren 
worden zoveel mogelijk gespaard  om dit onvoorspelbare proces te kunnen 
financieren.  

 
Verder steunt de SWF andere lokale initiatieven van de gemeenschap om prioriteiten 
werkelijkheid te maken. In 2022 heeft de SWF de activiteiten van de milieupatrouille 
gesteund, die met steun uit Zwitserland functioneren en een milieueducatieproject zijn 
begonnen. Ook heeft de milieupatrouille een prijs gekregen van de National Geographic 
Society voor het project “Boosting Indigenous knowledge for autonomous Rainforest Design 
(BIRD)” . Dit zogenaamde “vogelproject” heeft als doel om de oudere generatie in contact te 
brengen met de jongere generatie om de kennis over de lokale vogels door te kunnen geven 
en de bij de jongeren een belangstelling op te wekken over de lokale vogels en 
milieubescherming in het algemeen. 
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4. Middelen 
Om deze doelen te bereiken heeft de SWF onder andere geldmiddelen nodig.  Deze komen 
voort uit: 
 

4.1. Donaties  
Hieronder vallen donaties, schenkingen, sponsorgelden, giften etc. Deze heeft de SWF het 
afgelopen jaar enkele gekregen van particulieren en stichtingen uit Zwitserland en de 
National Geographic Society (in 2022 allemaal specifiek voor de milieupatrouille).  
 

4.2. Nieuwsbrievenactie.  
Zes keer per jaar schrijft Heike van Gils een nieuwsbrief waarin melding wordt gemaakt van 
activiteiten, successen en uitdagingen van San Martin en de SWF. Deze nieuwsbrief krijgen 
donateurs via email toegestuurd na overmaking van ten minste 15 euro per jaar. Deze actie 
loopt nog goed. Sommige leden zeggen af  en anderen komen erbij. Zo blijft het totale aantal 
ongeveer gelijk. Voor 2021 was dit bedrag wat hoger door bijdragen van mensen die als 
toerist in San Martin de Amacayacu (www.casagregoriolodge.com) over de projecten te 
weten komen. We hopen dat deze mensen ook de komende jaren doorgaan met de steun.   

 
 
De SWF zal actiever moeten zijn als het aantal ontvangers van de nieuwsbrief substantieel 
omhoog zou moeten gaan. Veel ontvangers van de nieuwsbrief geven méér dan het 
minimum van €15. De donateurs krijgen na een jaar een herinneringsbriefje. Dat werkt wel. 
Mensen of instanties die op een andere manier de SWF steunen, krijgen de nieuwsbrief ook 
via email.  

 
4.4. Jamverkoop 

In 2010 is de SWF begonnen met de verkoop van jam van verschillende vruchten, 
handgemaakt door Tonny van Gils. Deze potjes worden voor €2,50 á  €3 verkocht en vormen 
een zeer welkome aanvulling op de sieradencollectie. Vanaf 2013 heeft Tonny van Gils ook 
aan de straat op ´t Ghil verkocht. De opbrengst voor de SWF via de jamverkoop in 2022 was 
€347,50. 
  
 
 
 

Jaar Inkomsten via nieuwsbrief (euro) 

2009 1539 

2010 1473 

2011 1851 

2012 1833 

2013 1609 

2014 1640 

2015 2262 

2016 1827 

2017 1471 

2018 1597 

2019 1395 

2020 1323 

2021 3505 

2022 2738 
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4.5. Diversen 
De SWF probeert altijd van speciale kansen en gelegenheden gebruik te maken om overige 
(kleinschalige) projecten in San Martin de Amacayacu te financieren. In 2022 was er geen 
gelegenheid of kans.  

 
 

5. Activiteitenkalender  
Er zijn in 2022 geen activiteiten geweest.  
 
 

6. Publiciteit  
De website www.smallworldfoundation.org verschaft de meest actuele en complete 
informatie over alle aspecten van de stichting, en het leven en projecten in San Martin de 
Amacayacu: achtergronden, doelen, nieuws, publicaties, activiteitenkalender, 
contactgegevens, contributiemogelijkheden etc. Deze website wordt bijgehouden door 
Heike van Gils. De website is belangrijk als internationaal communicatiemiddel. Helaas liep 
de website ook in 2022 verschillende keren vertraging op door de langzame internet-
connecties in San Martin de Amacayacu. De slechte verbinding maakte het soms onmogelijk 
om documenten zoals de nieuwsbrieven te uploaden. Floor van der Sluis verzendt sinds 
2020 alle nieuwsbrieven vanuit Nederland met de email van de stichting. Zij vertaald de 
nieuwsbrief ook naar het engels. 
  
Voor meldingen over SWF activiteiten en projecten in San Martin de Amacayacu of voordat 
een activiteit in of rond Baarle-Nassau plaatsvindt, wordt er een artikel geplaatst in het 
weekblad “Ons Weekblad”. Hiermee wil de SWF regionale publiciteit genereren. Ook na een 
grotere activiteit vindt de SWF een bedankje in Ons Weekblad belangrijk. In 2022 zijn er 
geen artikels geplaatst. 
 
Op het sociale netwerk Facebook waren er speciale pagina's voor de Small World 
Foundation projecten “Get water&boat for San Martin Done” ,  “Get 40 Toilets for San 
Martin Done”, “Get Shit Done” en de kleuterschool van San Martin.  Elke Facebooksite werd 
vooral gedurende de periode van fondsenwerving en projectuitvoering veelvuldig 
onderhouden en bezocht. Het onderhoud (i.e. plaatsen van foto's en reacties) neemt vaak 
veel tijd in beslag door de langzame internetconnecties in de Amazoneregio. De effectiviteit 
van de Facebooksite voor fondsenwerving is matig bevonden. Eigen 
fondsenwervingsactiviteiten en persoonlijke connecties zijn wederom doorslaggevend. De 
Facebook paginas zijn eind 2020 opgeheven. 
 
De SWF wordt ook vermeld op www.allegoededoelen.nl (waar logo's en een donatiemodule 
gedownload kunnen worden). Deze pagina heeft tot op heden weinig concreet voordeel 
opgebracht. Via een ons vooralsnog onbekende donatiemodule met de naam “Stichting 
Derdengelden” zijn er dit jaar twee bedragen overgemaakt naar de SWF.  
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8. Financiën.  
Samenvatting van algemene SWF inkomsten en uitgaven 2022 
 

SAMENVATTING BOEKHOUDING 2022

Inkomsten 2022

Per kas Per rekening Subtotaal

Donaties 0,00 20.280,68 20.280,68

Nieuwsbrief 45,00 2.737,97 2.782,97

Jam 0,00 347,50 347,50

Acties (geen in 2022) xxxx xxxx 0,00

Subtotaal 45,00 23.366,15 23.411,15

TOTAAL 23.411,15

Uitgaven 2022

COLOMBIA

Vergaderingen San Martin 3.877                 

Kosten bezoek Bogotá -

Milieupatrouille 501                    

Nat Geo vogelproject 340                    

Onderwijsproject milieupatrouille 501                    

Overig 610                    

Apparaten en onderhoud -

Volkstelling ReTICOYA -

CO2 onderhandelingen -

Subtotaal 5.828,08

NEDERLAND Per kas Per rekening

Bankkosten xxxx 481,37

Postzegels en administatie 9,60 xxxx

Waterdichte rugtassen Nat Geo vogelproject 493,90

Vliegtickets xxxx xxxx

Lobby activiteiten (geen in 2022) xxxx xxxx

Subtotaal 984,87

TOTAAL 6.812,95

SUBSALDO 16.598,20

Actieven 31 dec 2022

COLOMBIA

Contanten 425,00

Subtotaal 425,00

NEDERLAND

Contanten 31,40

Enveloppen, postzegels, DVD 0,00

Subtotaal 31,40

TOTAAL 456,40

SALDO 2021 17.054,60
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9. Conclusies en aanbevelingen.  
       Colombia 

✓ In 2022 heeft de SWF ervoor gezorgd dat de milieupatrouille actief door kan blijven 
funtioneren met anonieme fondsen uit Zwitserland.  

✓ Helaas werd 2022 wegens de presidentsverandering ook geen beslissend jaar voor 
de aanvraag voor erkenning van het voorouderlijk grondgebied van San Martin de 
Amacayacu. Het lijkt er wel op dat het bezoek van het ministerie van binnenlandse 
zaken vooruitgang belooft.  

 
Nederland 
✓ De groep permanente betrokkenen bij de SWF vormt een dynamisch geheel waarin 

elk zijn functie heeft: Floor van der Sluis en Marjolein Beers. 
✓ Persoonlijke contacten van SWF-betrokkenen zijn vaak doorslaggevend voor 

donatie, een uitnodiging naar de SWF toe voor deelname aan een evenement of 
voor een presentatie. 
 

 

10. Dankwoord 
De Small World Foundation bedankt de vele particulieren en de paar NGO´s die in 2022 een 
bijdrage hebben gedaan aan de SWF. 

 
 

 


