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WEER THUIS!  
Na een verblijf van bijna anderhalve 
maand in Nederland is het toch weer 
bijzonder fijn om  in de Amazone te zijn! 
Het is duidelijk te zien dat de droge tijd al 
een paar maanden bezig is. Waar je een 
half jaar geleden nog ongestoord de 
Amacayacurivier (een zijarm van de 
Amazone waaraan San Martin de 
Amacayacu ligt) kon bevaren (foto 
linksboven), moet je nu goed uitkijken voor 
boomstronken en verraderlijke stenen en 
zandbanken net onder het wateroppervlak. 
Deze kunnen natuurlijk het einde 
betekenen van een buitenboordmotor...  

In de droge tijd komen de enorme 
stranden bloot te liggen (foto’s linksonder 
en rechtsboven) en wordt het lichtgele 
zand gedurende een paar maanden 
langzaam bedekt met een laag afgevallen 
bladeren. In de regentijd daarna, waarin 

het wateroppervlak gemakkelijk een meter 
of tien hoger ligt dan in de droge tijd, is het 
weer de taak van de rivier om er een laag 
zand overheen te leggen. Door de kracht 
van het water aan het begin van de 
regentijd wordt er soms een hap strand 
meegesleurd en dat komt goed uit voor de 
vissen, die tussen de uitstekende 
bladerlagen hun eitjes leggen. Op  onder-
staande foto kun je zulke bladerlagen een 
beetje zien (aangegeven met de pijltjes) in 
een gat dat door de mensen (nog steeds 
illegaal) in het zand is uitgegraven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De droge tijd is ook de aangewezen 
periode om akkers te maken. De zon zorgt 
ervoor dat de omgehakte bomen en 
struiken (foto hieronder) snel drogen om 
ze vervolgens in brand te steken. Dit 

branden zorgt ervoor dat het onkruid niet 
zo snel teruggroeit en  daardoor zullen er 
minder insecten komen. Het houtskool 
zorgt voor de bodem-vruchtbaarbeid. Een 
aantal weken na het branden is de grond 
weer afgekoeld en kan er cassave 
(Manihot esculenta) geplant worden.  De 
stekken worden van de volwassen planten 
(foto hieronder) gehaald door de tak (zie 
pijl in foto) in stukjes van ongeveer 20 cm 

te kappen (foto rechtsboven). Deze 
“stokjes” worden dan twee aan twee in rul 
gemaakte gaten in de grond  geplant. De 
droogte zorgt ervoor dat er minder 
schimmels komen. Cassave geplant in de 
regentijd heeft snel last van witte vlieg en 
schimmels.  Naast cassave worden ook 
verschillende bananensoorten geplant. De 
jonge planten groeien aan de basis van de 
moederplant en worden hier vanaf 
gehaald met een machete. Op de nieuwe 
akker wordt een gat gegraven, die eerst 
een beetje wordt gevuld met zwarte 
bosaarde vóórdat de plant erin wordt 
gezet en daarna wordt het gat aangevuld 
met gewone leemachtige aarde (foto 

rechtsonder). Ook worden er soms 
honderden jonge stekken van 
ananasplanten op een oudere akker 
verzameld en in een met de hand 
geweven mand naar de nieuwe akker 
vervoerd, waar ze in een simpel gat van 
ongeveer 10 cm  worden aangedrukt (foto 
linksboven op volgende bladzijde). Ananas 
is resistent en heeft eigenlijk geen 
problemen met groeien. Behalve als de 
vrucht na een maand of negen rijpt, dan 
willen er nog wel eens vogels of muizen 
schade aanrichten. Cassave is over het 
algemeen na een half jaar goed om 
geoogst te worden en de bananensoorten 
na een maand of negen. 



 Afhankelijk van de eigenaar van de akker 
worden er nog vele andere variëteiten 
gezaaid en geplant. Velen hebben katoen 
op hun akker staan. De katoenpluizen 
(foto hieronder) worden nu vooral gebruikt 

als watjes om bijvoorbeeld wondjes 
schoon te maken. Vroeger werden deze 
tot draad verwerkt om stoffen te weven. 
Ook worden er verschillende soorten 
knollen geplant, zoals bijvoorbeeld 
“camote” (Ipomoea batatas), welke in 
geschrapte vorm fermenterend werkt in de 
inmiddels beroemde “masato” oftewel 
cassavedrank. Vaak worden er ook 
planten gezaaid, die verfstoffen kunnen 
maken voor het handwerken. Zo alles bij 
elkaar opgeteld bestaan de akkers uit 
minstens 25 verschillende soorten planten 
die op de één of andere manier bruikbaar 
zijn in het dagelijks leven!  
 
HERKENBAAR SPUL! 
Na al zo vaak te hebben geprobeerd uit te 
leggen waar nou die kleine ronde, 

lichtbruine, witte en geverfde açaizaden  
vandaan komen, die in de prachtige 
armbanden en kettingen verwerkt zitten 
(‘Van een palmsoort’ is altijd mijn 
antwoord), is hier dan misschien een meer 
herkenbaar product. Zó uit het schap van 
de supermarkt in Wageningen komt deze 
PowerFruit supermix van CoolBest. Op de 
verpakking staan de zwarte besachtige 
vruchten, waar die prachtige zaden dus in 
zitten. Het dunne laagje donkerpaars 
vruchtvlees dat er omheen zit, is volgens 
CoolBest vreselijk rijk aan vitaminen. Al 
wisten ze dat hier natuurlijk allang…  Er zit 
maar 5% van het smakelijke açaisapje in 
deze supermix. Helaas te weinig om het te 
kunnen proeven! Toch denk ik dat 
binnenkort iedereen gewoon dit sapje in 
puurdere vorm ook in de winkel kan 
kopen. Op de Nederlandse muziek-
festivals wordt het ook al verkocht! Proost 
op dit heerlijke Amazoneproduct! 



HOE KUN JIJ SAN MARTIN 
NOG MÉÉR HELPEN?  
Naast alle bijzonder welkome donaties van 
alle lezers, zijn er natuurlijk nog veel meer 
manieren om San Martin te helpen. Zo kun 
jij bijvoorbeeld gelegenheden aanbevelen 
of creëren waar de inmiddels bekende 

sieraden verkocht kunnen worden. Te 
denken valt aan markten (zoals de 
Midzomernachtfair in Baarle in augustus, 
zie foto hierboven) of Open Dagen van 
bedrijven of particulieren. Ook is de 
stichting op zoek naar geschikte locaties in 
en rond Baarle-Nassau voor het plaatsen 
van een kleine vitrine waar 
geïnteresseerden altijd terecht kunnen 
voor de aankoop van een mooi sieraad. 
Ken jij misschien een winkel, wachtkamer 
of andere gelegenheid die bereid zou zijn 
om op deze manier bij te dragen? Verder, 
werk je op een school, of ben je actief bij 

een sportclub,  gezelligheidsvereniging of  
andere vereniging? Denk dan aan de 
mogelijkheid om een ludiek 
benefietevenement te organiseren. Een 
dag tennissen, wandelen, yoga of fietsen 
voor het goede doel, met vrienden, 
bekenden, of collega’s is bijzonder 
inspirerend! Ben je niet zo sportief? Wat 
dacht je van een benefietdiner, lunch, of 
high-tea? Of een avond pokeren, bridgen 
of dansen? Voor elke gelegenheid kun je 
bij de stichting terecht voor informatie, 
promotiemateriaal of andere steun.  
Ook is de stichting altijd op zoek naar 
nuttige materialen waar vooral de jongeren 
in San Martin mee kunnen (leren) werken 
voor allerlei activiteiten. Denk aan je oude 
digitale camera of laptop! Die kan hier in 
de gemeenschap vast nog een poosje 
mee!

  
__________________________________________________________________________ 
Wilt u samen met de Small World Foundat ion steun bi eden aan de mensen van de indianengem eenschap 
San Martin de Amacayacu, een cadeautje ontvangen én  op de hoogte blijven van de lokale 
ontwikkelingen in deze verre uithoek van Colombia? 
 
Maak dan jaarlijks 15 of 17 euro* (of meer ..!) over op Rabobank rekeningnummer 13 27 26 203 t.n.v. Stichting 
SMALL WORLDFOUNDATION te Baar le-Nassau, o.v.v. ‘nieuw sbrief’ en Uw  naam. Vergeet niet zo spoedig 
mogelijk ook uw  post-  of  e-mailadres  door te geven (al naar gelang hoe u de nieuw sbrief w ilt ontvangen): 
  
Tonny  van Gils ( tonnyvangilspals@hotmail.com) 
Ghil 12  
5111 ED Baarle-Nassau 
0135078003  
 
*15 euro voor ontvangst per  email, 17 euro voor ontvangst per  post. Be langrijk : de s tichting is  aangemerkt als 
ANBI  w aadoor bijdragen van boven de 60 euro in princ ipe belastingaftrekbaar zijn!! 
 
Nogmaals, de bijdragen zullen uitsluitend besteed w orden aan de ontw ikkeling en uitvoering van de lokale 
initiatieven, onder mijn persoonlijke begeleiding. De uitgaven zullen zoveel mogelijk vermeld w orden in de 
nieuw sbrieven. Voor alternatieve (vormen van) bijdragen, graag informeren bij bovenstaand adres . U kunt zich  te 
allen tijde opgeven voor de nieuw sbrief. Wanneer u graag één of meerdere edities van deze nieuw sbrief 
(nogmaals) w ilt ontvangen via email of in pr int, neem dan ook contact op of kijk op de w ebsite: 
www.smallw orldfoundation.org .    
 

Bij voorbaat  dank namens San Martin de Amacayacu en  tot ziens, Heike van Gils . 


