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DE AFGELOPEN FEESTMAANDEN 
Het leuke van hard werken is het moment dat 

het vruchten af begint te werpen. Nou heeft 

het proces van San Martin in de loop van de 

tijd al heel wat vruchten afgeworpen, maar 

deze zijn soms niet zo zichtbaar en makkelijk 

te omschrijven als die van de afgelopen 

maanden april en mei 2009. Geniet! 

 

BN/DE STEM ONTWIKKELINGSPRIJS  
San Martin de Amacayacu is 

de winnaar geworden van de 

BN/DeStem Ontwikkelings-

prijs 2009!!!!! Fantastisch! 

De gemeenschap werd 

gekozen uit 58 nominaties. 

De prijs (5.000 euro) zal gebruikt worden voor 

het visvijverproject, dat meer dan een jaar 

geleden al werd geschreven samen met de 12 

betrokken families (foto rechts). De prijs werd 

op zondag 31 mei uitgereikt aan de in 

Nederland verblijvende bestuursleden van de 

Small World Foundation en wel door Derk Bolt 

van het tv-programma Spoorloos. Half mei 

kreeg San Martin gedurende bijna een week 

bezoek van BN/De Stem journalist Wim van 

den Broek (foto onder). Als introductie 

hebben we hem op zijn eerste dag in de 

gemeenschap gelijk meegenomen naar een 

minga, zodat hij met eigen ogen kon zien hoe 

hard werken en plezier uitstekend samen 

kunnen gaan. Een cruciaal ingrediënt voor het 

kunnen slagen van welk project dan ook! 

Bedankt voor het dragen van brandhout, 

Wim! Door deze gelegenheid was het ijs (voor 

zover dat überhaupt bestond) gebroken en 

kon hij op zijn gemak blijven genieten van al 

het goede dat de jungle en de gemeenschap 

heeft te bieden. Ook werden de al bestaande 

vijvers bezocht met de eigenaars. Als deze 

Nieuwsbrief je heeft bereikt, staan er wellicht 

al foto´s en een verslag van Wim´s verblijf en 

van de uitreiking in dagblad ‘BN/De Stem” 

(www.bndestem.nl/ontwikkelingsprijs), 

in ‘Ons Weekblad’ of op 

www.smallworldfoundation.org. Kijk gauw! De 

Small World Foundation bedankt de juryleden 

van de Ontwikkelingsprijs voor hun erkenning. 

We zijn enorm trots! 

 

INCODER STELT UITSLAG UIT 
We zouden op 20 mei ook de uitslag te horen 

krijgen over ditzelfde visvijverproject dat 

begin maart is ingeleverd voor de 

subsidieronde van de overheidsinstelling 

INCODER (Instituto Colombiano de Desarrollo 

Rural oftewel het Colombiaanse Instituut voor 

Landbouwontwikkeling). Daarmee zou de 

planning van de 5.000 euro van BN/De Stem 

een stuk makkelijker zijn. Als de subsidie 

gewonnen zou worden, dan zou het project 

kunnen worden uitgebreid. Zo niet, dan zou 

het originele project als zodanig worden 

uitgevoerd. Echter, deze datum is nu 

uitgesteld tot 24 juli 2009 en moeten we nog 

even geduld hebben. Er kunnen voor die 24e 

alleen wat kleine strategische uitgaven gedaan 

worden.  



 

JAVIER´S WINNENDE FOTO!! 

Zoals sommigen uit hun email hebben kunnen 

opmaken, deed Javier Díaz (de Colombiaanse 

vertegenwoordiger van de Small World 

Foundation in Canada) met onderstaande foto 

mee met een prestigieuze fotowedstrijd 

(http://pgis.cta.int/photocompetition-awards) 

met als thema participatieve geografische 

informatie systemen (PGIS). Met participatief 

wordt hier bedoeld dat de lokale bevolking 

actief betrokken is bij het maken van de kaart 

van een bepaald gebied. In het geval van San 

Martin zijn de inwoners niet alleen betrokken, 

maar zeker ook de initiatiefnemers in dit 

proces. De foto zal verschijnen in een 

instructief boek over PGIS. Ook is er van de 

vooralsnog onbekende maar echt wel 

bestaande geldprijs (tja.. zo gaat dat) voor het 

eerst een  nieuwe fotocamera (Nikon Coolpix) 

gekocht voor San Martin om alles op de 

gevoelige plaat vast te leggen.  Bedankt voor 

je stem!!!  

 

DIALOOGVOERING VAN START!! 
Op 12 april is de eerste dialoogvoering van 

start gegaan met de naast San Martin gelegen 

gemeenschap Palmeras. Deze kleine 

gemeenschap zou nog maar een postzegel aan 

grond overhouden als San Martin werkelijk 

het voorouderlijk grondgebied erkend krijgt. 

Gezien de familiebanden, een vergelijkbare 

situatie wat betreft hun positie in het grote 

Tikuna Cocama Yaguareservaat en gewoon 

solidariteit, heeft San Martin voorgesteld dat 

Palmeras met zijn ‘postzegel’ toegevoegd kan 

worden aan het gebied, waar San Martin zo 

hard voor aan het werk is. Hier kwam de 

schitterend op plastic gedrukte kaart 

tevoorschijn en goed van pas (foto boven). 

Deze kaart is gemaakt in samenwerking met 

Edixson Daza van Tropenbos (zie: Nieuwsbrief 

19 en 20). Ondanks zeer positieve woorden 

zijn er vooralsnog geen eindbeslissingen 

genomen, maar wel zijn de eerste praktische 

stappen gezet om de overheidssubsidie, waar 

beide gemeenschappen recht op hebben, 

direct via Leticia te laten lopen, gezien de nóg 

grotere corruptie in Puerto Nariño. Eigenlijk 

moet dit ook zo zijn, want San Martin en 

Palmeras behoren officieel tot de gemeente 

Leticia en niet tot de gemeente Puerto Nariño, 

zoals alle overige 20 gemeenschappen in het 

grote Tikuna Cocama Yaguareservaat. Eind 

mei zal er een belangrijke vergadering zijn met 

alle gemeenschappen van het grote reservaat 

waar de plannen van San Martin en Palmeras 

officieel zullen worden gepresenteerd. 



 

MISS INTERNAAT PUERTO NARIÑO 
Begin mei deed Dayana Ledesma (15), 

inwoonster van San Martin, mee aan de Miss- 

verkiezing van haar middelbare school- 

internaat voor inheemse jongeren in Puerto 

Nariño. Ze presenteerde zich geweldig in de 

vier rondes van de verkiezing. Haar ouders 

hadden hun uiterste best gedaan om haar 

origineel voor de dag te laten komen in de 

onderdelen “typische kleding”, “sportkleding” 

en “avondjurk”. De aanwezigen uit San Martin 

zorgden natuurlijk steeds voor een 

enthousiaste en luidruchtige aanmoediging, 

wat haar uiteindelijk het winnende 

puntenaantal opleverde. Natuurlijk zijn wij 

hierop ook hartstikke trots!!  

 

REGEN EN VIS IN OVERVLOED 
Na de melding in de laatste Nieuwsbrief over 

de aanhoudende droogte heeft het vrijwel 

onophoudelijk geregend! Dagenlang en vaak 

met bakken. San Martin veranderde in een 

vreselijke modderpoel (lastig lopen met 40 kg 

bakbanaan aan je hoofd hangend). De rivieren 

blijven nog stijgen. Op het moment van dit 

schrijven is het niveau zoals men het zich 

herinnert van het jaar 2000. In Leticia staat 

zelfs een deel van de straat naar de haven 

onder water. Een apart gezicht! Door deze 

enorm hoge waterstand komen alle grote 

Amazonemeren, die normaal van de Amazone 

rivier zijn afgesloten, weer in contact met deze 

rivier door het water van de vloedvlaktes. 

Zonder verder uit te weiden over het waarom 

en waarvoor, is het resultaat een migratie van 

miljoenen vissen van tientallen soorten 

rivieren opwaarts, mijana genoemd. Hier 

maakt iedereen natuurlijk handig gebruik van 

door overal dwars op de rivier met netten te 

vissen. Of dat nou ethisch verantwoord is of 

niet!Maar ….. maandenlang vis in overvloed!   

 

GOUVERNEUR IN DE BAK 

Eigenlijk is het een heel dramatische situatie, 

die iedereen graag anders had gezien. Maar 

stiekem toch een reden voor een klein feestje. 

Het is er namelijk van gekomen om één van de 

meest vooraanstaande regionale politici  in de 

bak te krijgen voor corruptie. Meneer Felix 

Acosta, gouverneur van het Colombiaanse 

departement Amazonas   (zie: Nieuwsbrief 15) 

heeft 6 jaar cel gekregen van de Colombiaanse 

Supreme Court. Hij is meteen afgevoerd naar 

een zogenaamde “white collar gevangenis” in 

Bogotá (La Picota, waar alleen zijn soort zit als 

het ware). Vrijwel meteen wordt er dan 

iemand anders benoemd door de president 

zelf en iedereen hoopt dat door deze kleine 

onderbreking niet allerlei beloftes aan en 

plannen voor de inwoners van de 



 

Colombiaanse Amazone in het water vallen. 

Of zullen er wraakacties komen?  

 

ZONNE-INSTALLATIE 
Dit waren wij je nog schuldig: de foto´s (van 

een paar maanden geleden) van de zonne-

installatie die anderhalf jaar geleden werd 

gesponsord door oneMen (www.onemen.org) 

en een aantal (anonieme) particulieren. Deze  

werd uiteindelijk een half jaar geleden ook 

echt geïnstalleerd. Behalve de batterij, die 

kapot uit Bogotá kwam, niet vergoed werd 

(bah!), en na een paar maanden sparen 

opnieuw gekocht moest worden (200 euro), 

werkt het allemaal feilloos. Er zijn al vele, vele 

uren mee verlicht, vele mobiele telefoons mee 

opgeladen, en vele laptopuren mee geregeld! 

De door oneMen gesponsorde boot en motor 

zijn ook nog steeds in dienst. De boot is 

recentelijk weer helemaal opgelapt en 

geverfd, en de motor heeft regelmatig zijn 

onderhoudsbeurt. Beiden hebben zij zonder 

twijfel al duizenden kilometers afgelegd door 

bijna dagelijks in gebruik te zijn door 

verschillende mensen in San Martin om naar 

Leticia, Puerto Nariño of andere gemeen-

schappen te reizen en om naar verre jacht- of 

visgronden te varen. Ook om  groepen ver het 

bos in te brengen, als zij de kaart van het 

voorouderlijk grondgebied gaan uitzetten etc.   

__________________________________________________________________________________ 
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 of 17 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  

 

*15 euro voor ontvangst per email, 17 euro voor ontvangst per post. Belangrijk: de stichting is aangemerkt als ANBI waadoor bijdragen van 

boven de 60 euro in principe belastingaftrekbaar zijn!! 

 

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. 

        

                               Spaarlamp 
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Zonnepanelen 


