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Zoals er al eerder werd aangekondigd is het 
dan nu een feit: de Nieuwsbrief is nu een 
uitgave van een heuse stichting! Wie had 
dat gedacht bijna twee en een half jaar 
geleden! Rede voor champagne!!! ☺ 

De stichting heeft de engelse naam van 
Small World Foundation meegekregen door 
het doel wat zij nastreeft: het creeren van zo 
direct mogelijke contacten tussen lokale 
initiatieven in ontwikkelingslanden en 
organisaties die deze initiatieven willen 
steunen op alle mogelijke uiteenlopende 
manieren. Op deze manier vormt zich dan 
eigenlijk een kleine wereld: die vele 
kilometers die ertussen liggen hoeven geen 
obstakel te zijn! Tot nu toe is het goed 
gelukt om dit doel te bewerkstelligen: de 
fondsen van het Bossen Nood Fonds, 
BothENDS, het Nederlands Centrum voor 
Inheemse Volkeren en Onemen zijn altijd 
direct over gemaakt naar de bankrekening 
van de gemeenschap. Dat is op zich wel 
logisch, maar soms eisen westerse 
organisaties de ‘betrokkenheid’ van 
bijvoorbeeld een NGO. Dat is dan moeilijk, 
want vaak willen deze NGO’s dan ook een 
stuk van het budget, zoals San Martin al 
eens heeft ondervonden.  
De directe lijn gaat natuurlijk wederzijds: 
nadat de fondsen binnen zijn wordt 
periodieke berichtgeving ook nagestreefd in 
plaats van alleen een eindverslag van het 
project, wat normaal het geval is. Hierdoor 
krijgt de steunende organisatie ook een 

goed beeld over de ontwikkelingen, 
meevallers en obstakels die de 
gemeenschap ondervindt. Dat kan voor hen 
weer leerzaam zijn. Met de oprichting van 
de stichting blijft het systeem van deze 
nieuwsbrief in de praktijk hetzelfde, alleen 
komen de bijdragen binnenkort op een 
aparte bankrekening als het kamer van 
koophandel nummer geregeld is. Dat geeft 
alles een officieler tintje en de boekhouding 
wordt ook overzichtelijker. Ook kunnen zo, 
onder bepaalde omstandigheden, bijdragen 
belastingaftrekbaar worden. De uitgaven 
worden nog steeds door mij persoonlijk 
gedaan en verantwoord. Er wordt door een 
lieve vrijwilliger momenteel gewerkt aan een 
logo en een website voor de stichting. 

 
BEZOEK NEDERLAND 
Mijn bezoek aan Nederland afgelopen 
maand was wederom erg gezellig, en vooral 
ook heel inspirerend en motiverend!! De 
dag na aankomst mocht ik gelijk vroeg 
opstaan en voor ik het wist stond ik op een 
“open-tuin” dag in Baarle-Nassau de 
kettingen te verkopen die gemaakt zijn door 



de indianen van San Martin. De trotse 
eigenaars van de beeldige tuin hadden dit 
aangeboden en daardoor heb ik later vele 
mensen moeten teleurstellen: de kettingen 
waren vrijwel op aan het einde van de dag! 
De opbrengst hiervan is weer in de pot van 
de Nieuwsbrief gegaan (€385). Een enorm 
succes dus, de twee macramé workshops 
die we hebben georganiseerd! Hier laat ik 
een aantal fotos zien voor degene die geen 
blik meer hebben kunnen werpen op al 
deze unieke handgemaakte sieraden. 
Binnenkort zal ik meer armbanden en 
kettingen naar Baarle sturen en U hiervan 
op de hoogte houden. Dan kunt U eventueel 
nog Uw slag slaan! Voor U zelf of als 
kadootje; origineler kan niet! Er zijn in elk 
geval nu nog een aantal tasjes en twee 

hangmatten in de aanbieding, ook gemaakt 
van de chambira palm vezel, dezelfde als 
waar de sieraden mee gemaakt zijn. Eén is 
naturel met rood van kleur en de andere 
naturel met groen. Groot en sterk genoeg 
om mijn zijn tweeën in te ‘chillen’ op een 
zonnige dag! Of binnen, dat kan natuurlijk 
ook! Een aantal mensen raadden mij aan 
om de wereldwinkels aan te schrijven, om te 
zien of er zo een optie zou zijn om de 
producten te verkopen via deze weg. Klinkt 
interessant. Helaas was de waarheid niet zo 
rooskleurig. Het kost behoorlijk wat geld om 
de sieraden als ‘verantwoord’ bestempeld te 
krijgen door de wereldwinkels. Met 



‘verantwoord’ wordt dan bedoeld: geen 
kinderarbeid, duurzame grondstoffen, 
eerlijke prijzen etc. Hiervoor werkt San 
Martin helaas op te kleine schaal; de 
opbrengst zou nooit de kosten dekken die 
voor het certificaat nodig zijn! Dus nu zijn 
we dus op zoek naar een particuliere winkel 
die interesse heeft in de aankoop van deze 
producten gemaakt door de Tikuna 
indianen. De rede voor het niet stimuleren 
om op grote schaal te gaan werken is het 
feit dat de dan alléén bezig zouden zijn met 
sieraden maken, en dan met geld eten gaan 
kopen. In een gebied als de Amazone is dat 
natuurlijk de omgekeerde wereld! Voor de 
indianen is de directe omgeving 
(bijvoorbeeld het bos, de rivieren, de 
akkers) een betrouwbaardere bron voor 
voedsel dan de verkoop van sieraden. Wat 
als de verkoop niet meer loopt? Dan zouden 
ze hun traditionele activiteiten al achter 
hebben gelaten. 
De interesse voor de overige Nieuwsbrief 
gesponsorde activiteiten in San Martin de 
Amacayacu was overweldigend, en er zijn 
weer een aantal nieuwe leden bijgekomen! 
WELKOM EN BEDANKT!! Het totaal budget 
ontvangen sinds de eerste nieuwsbrief gaat 
nu richting de €9000, en (wederom) is 
hiervan nog iets meer dan de helft over. Er 
kwamen ook praktische tips binnen 
waarmee ik de rest van de maand in 
Nederland aan de slag ben gegaan. Er zijn 

o.a. handboortjes binnen gekomen waar 
mijn vader een ijzeren voet onder heeft 
gezet zodat ze beter bruikbaar zijn voor de 
perforatie van zaden voor de sieraden, 
bijvoorbeeld. Ik moet wel oppassen dat ik 
niet over de 20kg heen ga, anders moet ik 
het op de luchthaven achterlaten.. Voor de 
donateurs uit Baarle en omstreken zijn er op 
verzoek nog een paar video fragmenten uit 
San Martin getoond. Hierdoor kregen de 
aanwezigen een aardige indruk van de 
lokale omstandigheden waaronder de 
mensen daar moeten werken om hun 
droom werkelijkheid te maken. Tot in de 
vroege uurtjes, maar met veel plezier heb ik 
hiervoor natuurlijk wel de vele uren 
materiaal uit moeten spitten om de mooiste 
beelden te laten zien! De bedoeling is 
natuurlijk om dit jaar nog mooiere beelden 
te maken en deze dan op een groot scherm 
te laten zien als ik er weer ben. 



UW VRAAG AAN DE INDIANEN! 
Gedurende de afgelopen jaren zijn er vaak 
vragen binnen gekomen die eigenlijk heel 
goed door de indianen beantwoord kunnen 
worden. Ik wil U vragen Uw vraag naar 
onderstaande adressen door te mailen. Dan 
zal ik deze aan de mensen voorleggen. 
Bijvoorbeeld op een moment zoals op de 
foto; als de mensen aan het uitrusten zijn 
van het werken op een akker, of gewoon 
gezellig bij elkaar op bezoek zijn. Het 
antwoord zal dan verschijnen in een van de 
nieuwsbrieven, zodat ook mede-lezers van 
Uw vraag kunnen leren. 
 
MIJN PROMOTIE 
Voor een aantal lezers was het nog niet 
duidelijk dat de voornaamste rede waarom 
ik nog zo lang daar ben mijn promotie is. Ik 
ben aan het promoveren aan de Nationale 
Universiteit van Colombia, gevestigd in de 
hoofdstad Bogota. Ik heb geen officiële 

banden meer met Nederlands universiteiten 
(alleen vriendschappen). Echter, door mijn 
promotie onderwerp (de bladsnijmier als 
landbouwplaag in de indianen 
gemeenschappen), ben ik eigenlijk altijd in 
de Amazone. Op 10 augustus moet ik in 
Bogota voor mijn promotie twee 
presentaties geven op één dag. Als ik 
hiervoor voldoende scoor, dan is het de 
bedoeling om echt met het ‘veldwerk’ te 
beginnen, wat mij dan weer in staat stelt 
zowat de helft van de tijd bij de indianen te 
leven. Zo kan ik op hun rustig manier, en 
samen met hen kijken waarmee ze 
moeilijkheden hebben en waar de Small 
World Foundation (jullie dus!!) hen kan 
helpen en hoe dit dat zou moeten gebeuren. 
Hierdoor wordt de hulp een stuk meer 
‘bottom-up’ zoals ze dat noemen, en in mijn 
ogen is dat erg effectief. Zo sla ik twee 
vliegen in een klap: promoveren en de 
indianen helpen! Tja, als ik er toch ben..

 


