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HET WERK VAN REINALDO 
De coördinator van het proces rondom de 

erkenning van het voorouderlijk grondgebied 

(José Gregorio) zal de komende maanden druk 

bezig zijn met (de voorbereidingen op) de 

vergaderingen met de omringende 

gemeenschappen, het bestuur van het 

Amacayacu Nationale Park en van het Tikuna 

Cocama Yagua inheemse reservaat (waar San 

Martin momenteel nog toe behoort), over de 

plannen van de gemeenschap. Daarom is het 

fijn om te weten dat er interesse is van 

Reinaldo Dasilva (foto onder) om de digitale 

kaart van het voorouderlijk grondgebied in te 

vullen met GPS-punten van malokas, 

zoutlikplekken en andere belangrijke punten 

door verschillende keren met een team het 

regenwoud in te gaan. Deze activiteiten 

worden natuurlijk door de Small World 

Foundation gefinancierd(deze keer specifiek 

met de anonieme donatie van  €1000 van 

vorig jaar). Toch heeft Reinaldo ook een 

voorstel voor een eigen beurs ingeleverd bij 

Tropenbos. Je weet immers nooit hoe een koe 

een haas vangt... Javier Diaz heeft Reinaldo de 

GPS-vaardigheden bijgebracht en nu zullen 

dezen dus toegepast worden! Een belangrijk 

onderdeel van zijn voorstel is de dialoog 

tussen de oudere kenners van het gebied en 

de jongeren, die hiervan veel minder kennis 

hebben, zoals hijzelf! Het is een buitenkans 

om nu nog met de ouderen rond te kunnen 

lopen in het voorouderlijk grondgebied en alle 

verhalen hierover persoonlijk te horen.  

ONLINE DONEREN! 

Tot nu toe had de Small World Foundation 

altijd gewoon de details van een 

bankrekeningnummer beschikbaar voor  

geïnteresseerden die een bijdrage wilden 

doen. Dat is nu nog steeds het geval, maar 

dankzij de stichting ‘Geef Gratis’ 

(www.geefgratis.nl) is er nu ook de 

mogelijkheid om met een paar muisklikken 

automatisch online en internationaal een 

bijdrage te doen, zowel op 

www.smallworldfoundation.org als op de 

pagina van de stichting op 

www.allegoededoelen.nl : 

(http://www.allegoededoelen.nl/index.php?g

d=2745&t=oo)!  

Op zich wordt deze service gratis geboden aan 

de stichtingen die ingeschreven staan op 

www.allegoededoelen.nl. Er gaat alleen wél 

10% van elke bijdrage naar ‘Geef Gratis’. 

Natuurlijk is het voor Nederlandse (en 

Canadese!) bankrekeninghouders nog steeds 

aan te bevelen om de bijdragen direct per 

overschrijving te doen. Dan komt het gehele 

bedrag ten goede aan de initiatieven van San 

Martin de Amacayacu. Echter, voor het 

internationale publiek, dat we ook proberen 

te bereiken met de Engelstalige Nieuwsbrief, 

of voor Nederlanders die zich in het 

buitenland bevinden, is de online mogelijkheid 

een oplossing! Het voordeel van inschrijving 

op www.allegoededoelen.nl is niet alleen deze 

online mogelijkheid. Ook hopen wij natuurlijk 

een breder publiek te bereiken! Wij doen ons 

best en hopen dat er van de mogelijkheid 

gebruik gemaakt wordt! 



 

BOEKHOUDING 
Om alles up-to-date te houden doe ik 

regelmatig de boekhouding, zoals op de foto 

op de vorige bladzijde het geval was. Over het 

jaar 2008 heeft de Small World Foundation 

3.829 euro uitgegeven zoals in de tabel te zien 

is. Over het algemeen is er veel minder 

uitgegeven dan het jaar ervoor. Dit heeft deels 

te maken met het feit dat ik een aantal 

maanden afwezig was in de gemeenschap 

door mijn PhD studie. 

Onder “kaart” verstaan we natuurlijk alle 

activiteiten die met het maken van de kaart te 

maken hebben: eten en een dagelijkse 

erkenning voor de mensen die de jungle in 

gaan, plastic zeil om onder te slapen en EHBO 

benodigdheden. Aan sieraden werd er 844 

euro uitgegeven, en er werd voor 3242 euro 

verkocht: een winst van 2398 euro!! Aan 

reguliere bijdragen van particulieren en 

bedrijven is er 4464 euro binnen gekomen. 

Aan iedereen hartelijk bedankt!   

 

NIEUWE SIERADEN 

Begin maart is er weer een collectie 

handgemaakte sieraden aangekomen op ´t 

Ghil in Baarle-Nassau. Deze keer niet alleen  

de bekende prachtige stenen kettingen en 

tagua armbanden (zie foto’s op 

www.smallworldfoundation.org), maar ook 

met een nieuw model tagua armband (zie foto 

links onder). Het zijn extreme blikvangers en 

beschikbaar in alle kleuren van de regenboog!  

De genoemde sieraden komen sinds ongeveer 

een jaar van een kleinschalige jonge 

onderneming in Leticia (“Hippilandia”). De 

Small World Foundation koopt ze hier onder 

andere door de goede kwaliteit en doordat zij 

veel waarde hechten aan het betrekken van 

mensen uit arme wijken van Leticia bij hun 

productieproces als zelfstandige 

ondernemers, en aan het recycleren van 

bijproducten van het verwerken van de zaden. 

Deze worden gebruikt als brandstof om de 

droogkamers te verwarmen én als kompost. 

Verder stimuleren zij deze wijkbewoners om 

bomen te planten waarvan de zaden verkocht 

kunnen worden. Dit als alternatieve 

inkomstenbron op de lange termijn. 
Met oog op wat er gevraagd wordt in 

Nederland en wat dus verkocht kan worden, 

koopt de Small World Foundation  

hoofdzakelijk van Hippilandia.  

Een kleine lokale productie uit San Martin de 

Amacayacu zelf hebben we natuurlijk ook nog 

steeds, met kettingen gemaakt van zaden en 

slakkenhuizen, de bekende sleutelhangers en 

hangmatten. Met als primeur in de nu 

aangekomen collectie: vijf ringen die eruit zien 

alsof ze van goud zijn, maar met de hand 

Kaart 2.259 

Sieraden 844 

Transport 560 

Onderhoud motor, generator 81 

Kopies, telefoonkosten, papier etc. 73 

Overig 13 

 Totaal 3.829 



 

gemaakt door James Gregorio Sanchez (rechts 

boven op de vorige bladzijde) van een muntje 

van 100 pesos! Dit soort activiteiten steunt de 

Small World Foundation graag en er is gelijk 

een serie besteld. Meer exemplaren kunnen 

dus spoedig verwacht worden. 

 

LOKALE PRODUKTIE 
Een ander lokaal product uit San Martin de 

Amacayacu, wat in eerste instantie nogal 

zwaar is per stuk om mee te nemen naar 

Nederland en wat niet met regelmaat wordt 

geproduceerd, maar wat wél de moeite waard 

is om te vermelden (nogmaals, wie weet hoe 

een koe...), is de zelfgemaakt jam, zoals 

getoond wordt op de foto door Maria Ayla 

Angel. Jam kan in de Amazone gemaakt 

worden van allerlei exotische vruchten waar 

een westerling nog nooit van gehoord heeft. 

De ene is nog lekkerder dan de andere! Rond 

2002 was er wel een project in San Martin om 

de mensen hier te stimuleren om jam te 

maken, maar door verschillende factoren is dit 

uiteindelijk niet van de grond gekomen. Onder 

andere het bestellen en vooraf betalen van de 

potjes, die met het vliegtuig uit Bogotá via 

Leticia naar San Martin moesten komen, met 

alle logistieke haken en ogen van dien, was 

een enorm probleem. Zeker zonder 

startkapitaal en zonder te weten wanneer een 

mogelijke lening terugbetaald zou kunnen 

worden. Verder is een echte markt ook erg ver 

weg. Af en toe komen er wel een aantal 

toeristen de gemeenschap bezoeken. Dat zet 

niet echt zoden aan de dijk als er verschillende 

mensen produceren en er ook nog 

(goedkopere) handwerken te koop zijn 

tegelijkertijd. In Leticia is de concurrentie 

weer te hoog en daalt de prijs teveel. 

Ingewikkeld allemaal, maar wel lekker...  

 

OVER OTTERS 
Sinds ongeveer een half jaar is het onderzoek 

over de otters van de Amacayacurivier 

gaande. Zoals in de 19
e
 Nieuwsbrief werd 

vermeld, bestaan er hier een kleine (Lontra 

longicaudis) en een grote (Pteronura 

brasiliensis) otter, die allebei sterk in aantal 

afnamen. Dit was in de tijd van de jacht op 

pelzen op vraag van colonos (oftwel mensen 

van buiten de gemeenschap) voor de 

(inter)nationale markt ongeveer 20 à 30 jaar 

geleden. De eerste resultaten van de studie 

hierop door een groepje mensen in San 

Martin vertellen positief nieuws: er zijn veel 

verse sporen gevonden op de plekken waar zij 

rusten en hun resten achterlaten. Ook zijn er 

al zeer regelmatig individuen van allebei de 

soorten gespot. Natuurlijk worden deze dieren 

buiten de studie ook al vaak door vissers 

gezien. Dit is informatie die ook wordt 

meegenomen. Het mag worden gezegd dat de 

populaties zich bijzonder goed hebben 

hersteld, maar wel vaak rustige plekken 

zoeken waar menselijke aanwezigheid niet 

heel frequent is. Om aan te tonen wat het 

dieet van deze dieren is, worden overblijfselen 

van de prooien verzameld (foto). Hieruit blijkt 

dat de otters gemakkelijke dieren zijn die de 

sloomste vissen uitstekend te eten vinden.  

 

VAKANTIEHUISJES 
Het vervolg op het vakantiehuisjesverhaal 

(Nieuwsbrief 22) heeft uiteindelijk weer een 

heel andere wending gekregen. Na het bezoek 

aan de verantwoordelijke instelling in Bogota, 

die vertelde dat er nog hoop was op 



 

financiering van de tweede helft van het 

project, zijn we in San Martin heel enthousiast 

van start gegaan met activiteiten. Deze 

moesten worden uitgevoerd om te voldoen 

aan de eisen van de eerste helft, ook al was er 

niet voor alle activiteiten financiering. Er is 

onder andere ongeveer €3000,- op naam van 

de huidige “burgemeester” van San Martin 

overgeschreven. Geld dat gered is van een 

bestaande projectrekening waarmee 

gesjoemeld was door externe mensen. 

Hiermee zijn eindelijk de toiletten, watertanks 

en hout voor deuren en ramen gekocht. Ook 

hebben we met hulp van een vrijwilligster 4 

van de acht vereiste workshops gedaan van 

het sociale aspect van het project: Waarvoor 

is dit project? Hoe organiseren we de mensen 

die zo´n huisje hebben? Hoe ontvangen we de 

gasten? Hoe presenteer je jezelf? Hoe moeten 

de kinderen zich gedragen als er bezoekers 

zijn? Etc.  

Om deze activiteiten te kortsluiten moest er 

natuurlijk eerst weer een boel vergaderd 

worden, wat kostbare tijd is voor mensen 

zonder inkomen. Daarom was de klap ook des 

te groter toen er een brief kwam van het 

Ministerie van Huisvesting waarin stond dat er 

uiteindelijk toch geen tweede helft meer 

komt! De boosheid en het onbegrip was 

natuurlijk enorm onder de mensen, want 

wáárom hadden ze de gemeenschap dan zo 

aangemoedigd? Tot op de dag van vandaag 

blijft dit een vraag, want zelfs bellen naar 

Bogoté heeft niet geleid tot een verandering...  

Hierna hebben we met de gemeente Leticia 

overlegd, en die zeggen nu te willen 

bijspringen om alsnog iets te kunnen 

betekenen voor de 5 families die uiteindelijk 

voor niets in een tijdelijk onderkomen 

verblijven in afwachting op een beloofd 

stenen huis.... Bij sommigen is een kippenhok 

groot in vergelijking!! Wat kunnen we nu 

anders doen dan hoop houden?   

__________________________________________________________________________________ 
Wilt u samen met de Small World Foundation steun bieden aan de mensen van de indianengemeenschap 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 euro (of meer..!) over op Rabobank rekeningnummer 13 27 26 203 t.n.v. Stichting SMALL WORLDFOUNDATION te 

Baarle-Nassau, o.v.v. ‘nieuwsbrief’ en Uw naam. Vergeet niet zo spoedig mogelijk ook uw post- of  e-mailadres door te geven (al naar 

gelang hoe u de nieuwsbrief wilt ontvangen): 

  

Tonny van Gils (tonnyvangilspals@hotmail.com) 

Ghil 12  

5111 ED Baarle-Nassau 

0135078003  

 

Nogmaals, de bijdragen zullen uitsluitend besteed worden aan de ontwikkeling en uitvoering van de lokale initiatieven, onder mijn 

persoonlijke begeleiding. 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 of in print, neem dan ook contact op of kijk op de website: www.smallworldfoundation.org.    

 

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

 


