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GESLAAGDE PRESENTATIE  BIEB 
“(G)een broodje aap!!” 

 

Het is fijn te mogen melden dat ook dit jaar de 

belangstelling voor de presentatie in de 

openbare bibliotheek van Baarle fantastisch 

en hartverwarmend was. Verschillende 

mensen kwamen omdat zij al jaren betrokken 

zijn bij de stichting. Anderen hadden pas sinds 

afgelopen jaar de berichtgeving rond de 

stichting en de BN/DeStem Ontwikkelingsprijs 

2009 gevolgd, en zagen nu voor het eerst 

beelden uit de Tikuna inheemse gemeenschap 

San Martin de Amacayacu in de Colombiaanse 

Amazone.  

Waar de presentatie vorig jaar vooral gericht 

was op de politieke positie van deze 

gemeenschap en hun drijfveer om hard te 

werken voor de erkenning van het 

voorouderlijk grondgebied, ging het dit jaar 

over de vele dagelijkse bezigheden van de 

mensen. Op de foto´s in de powerpoint kon 

iedereen zien hoe de ze in San Martin koken, 

wassen, jagen, vissen, spelen, op de akker 

werken en gewoon samen zijn. Bij de foto van 

een dode wolaap merkte iemand op: “Ah, 

broodje aap!”. Door de professionele 

achtergrond van best een aantal bezoekers 

werd er meer uitleg gevraagd over het 

onderwijs, en over de rol van de jonge 

opgeleide generatie in de gemeenschap. De 

na de pauze volgende video toonde toch nog 

een aantal beelden van het werk waarmee het 

voorouderlijk grondgebied uitgezet wordt 

door jong en oud. Om van plek naar plek te 

komen, moet er urenlang stevig doorgelopen 

worden door het indrukwekkende regenwoud 

met zijn vele geheimen, waarvan er met hulp 

van de lokale kenners toch een paar op film 

waren vastgelegd: Knalblauwe eieren in een 

nestje op de bosbodem, een nieuwsgierige en 

bijzonder harige aap, en geplette plantjes  op 

een open plek waar net nog een heuse panter 

had gelegen…  

 

Dit jaar was een grotere ruimte benut in de 

bieb om de uitgebreide collectie 

handgemaakte sieraden van zaden uit de 

Amazone beter tot hun recht te laten komen. 

Zo konden de bezoekers voor en na de 

presentatie en tijdens de pauze nog een leuke 

aankoop doen. De bieb had goed gezorgd voor 

koffie, thee, fris, wijn en een biertje.  

Ook Wim van den Broek, BN/DeStem 

journalist voor de Ontwikkelingsprijs 2009, 

was aanwezig en vertelde over zijn 

indrukwekkende ervaringen van zijn 7-daagse 

bezoek aan San Martin in mei dit jaar. De 

gelegenheid in de bieb duurde tot een uur of 

elf, toen de laatsten huiswaarts keerden. De 

opbrengst van de avond was 260 euro; een 

mooi bedrag dat direct gaat naar de 

ondersteuning van de verschillende 

activiteiten voor het behoud van het 

voorouderlijk grondgebied van San Martin de 

Amacayacu. Bibliotheek van Baarle: heel 

hartelijk bedankt en tot volgend jaar! 

 



 

BAARLE ROCKS (OP DASSEPOP)! 

 

Ondanks de kou heeft Baarle-Nassau op 13 

september j.l. toch weer laten zien dat 

Dassepop (www.dassepop.nl) het dorp laat 

rocken! De Small World Foundation was voor 

dit jaar de special guest, en was op deze dag 

aanwezig met een arsenaal aan kralen en 

touwtjes zodat de als prachtige engeltjes 

beschilderde meisjes een bijpassende set 

sieraden konden maken. Moeders en oudere 

zusters waren ondertussen druk met het 

uitzoeken van hun eigen juweel uit de 

bestaande collectie uit de Amazone, en vaders 

met .. bier drinken! Toen iedereen hiermee 

klaar was werd er tot een uur of zeven nog 

druk geluisterd naar de geluiden van Inflexion, 

Sweat Sweat Sweat en anderen. A day to 

remember! Uit de vele inzendingen is de 

winnende kleurplaat (onder) van Tim Peeters. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

TERUG IN DE AMAZONE 
Gewapend met de zeer aan te raden 

Amazonas Trilogie van Athony van Kampen 

(waarin gebundeld Het land dat God vergat, 

Geschonden Eldorado en De laatste grens) was 

de reis van Nederland naar Colombia door de 

USA een stuk beter te verteren. De 

aangrijpende en bijzonder vertelde verhalen in 

dit boek laten zien dat het leven in de 

Amazone van vandaag vele malen makkelijker 

is voor de lokale bewoner (inheems of 

kolonist) dan in de jaren ´70 waarin de boeken 

zijn geschreven. Momenteel wordt er in de 

Colombiaanse Amazone niet massaal honger 

geleden, maar politiek en sociaal gezien is er 

nog verschrikkelijk veel te verbeteren, en 

zeker wat betreft de positie van de inheemse 

mensen. Dit blijkt wel weer uit de eerste 

verhalen die ik enkele uren na landing in de 

Amazone te horen krijg. Het in mei afgezette 

reservaathoofd drukt nog steeds behoorlijk 

zijn stempel op de zaken, en kan dit doen 

doordat veel mensen, meestal van buiten de 

organisatie, er toch belang bij hebben dat de 

dingen blijven zoals ze waren. Met andere 

woorden: dat de corruptie doorgaat en zij er 

hun deel van kunnen blijven opstrijken. Ik zal 

niet teveel in detail treden. Het nieuwe 

bestuur heeft zich wél in Bogotá bij het 

Ministerie van Binnenlandse zaken 

gepresenteerd en is hier erkend, maar het lijkt 

erop dat de belangen rond het reservaat op 

lokaal niveau zeer diep geworteld zijn. Dit uit 

zich bijvoorbeeld in het feit dat er nog steeds 

mensen in San Martin bomen komen kappen 

en zand komen halen met vergunningen 

getekend door vertegenwoordigers van het 

oude bestuur. Het nieuwe bestuur heeft 

momenteel nog geen financiële middelen om 

zich te verplaatsen, om te communiceren of 

om überhaupt een boterham te kunnen eten 

als ze van huis zijn. De fondsen van 2009 zijn 

immers bevroren en waren toch al bestemd 

voor de verschillende projecten. Er wordt nog 

steeds geknokt voor een fatsoenlijke overgave 

van archieven.  Gelukkig is er al wél vergaderd 

over de besteding van de fondsen van het 

reservaat voor 2010, en de coordinatie van 

het territoriaal beheer heeft 3.000 euro 

toegzegd gekregen; een belachelijk klein 

bedrag, als je bedenkt dat het over de 

problematiek van 22 gemeenschappen gaat. 

Het is weer eens duidelijk waarom de 

verleiding tot corrupt gedrag zo groot kan zijn.  



 

NIEUWE GOUVERNEUR 
In mei j.l. zou de gouverneur van het 

departement Amazonas, Felix Acosta, voor 6 

jaar de bak in gaan voor corruptie. Nu, nog 

geen half jaar later, heeft deze meneer al 

gewoon een soort huisarrest en regelde over 

de afgelopen maanden dus de 

verkiezingscampagne van zijn zoon Octavio 

voor dezelfde post. Gelukkig is er toch nog íets 

over van het gezonde verstand van de mensen 

hier, en is deze met een ruime minderheid 

naar de deur gewezen. Voorlopig dan, want 

het komende jaar komen de verkiezingen voor 

congresleden, en over twee jaar wéér een 

gouverneursverkiezing. Het lijkt wel kermis…  

De nu gekozen gouverneur, Olbar Andrade, is 

getogen in Leticia en de hoop is groot. 

Hoeveel hij in twee jaar kan klaarspelen zullen 

we vanzelf zien!  

  

VISVIJVER VOORUITGANG 
Zijn we weer een stap verder? Het is namelijk 

nog steeds niet gelukt om alle benodigde 

papieren, verklaringen en vergunningen op 

tijd binnen te krijgen bij het INCODER, het 

Colombiaanse Instituut voor 

Landbouwontwikkeling, die subsidie bestemd 

heeft voor het visvijverproject in San Martin!  

 

Een specifieke onverheidsinstelling die een 

vergunning moet uitgeven was niet eens op de 

hoogte van de subsidieronde, en begon 

vervolgens met het kast en muur spelletje…  

Het gemeenschapshoofd van San Martin is 

sinds eind juli werkelijk elke week op en neer 

naar Leticia gegaan voor een aantal dagen. Dit 

betekent: benzine, boot in bewaring, eten, 

verblijf, vrouw en vier kinderen thuis alleen 

zonder man voor vis en vlees etc. Kosten dus, 

die we uit de BN/DeStem pot hebben 

getrokken: ongeveer 270 euro! Als je als 

project zo´n kans niet hebt, wordt het 

moeilijk. Dat blijkt wel uit het feit dat niet één 

van de andere vijf technisch goedgekeurde 

projecten in de Amazone deze vergunning al 

heeft gekregen! Het ziet er positief uit voor 

San Martin, maar je weet het nooit. Nu maar 

hopen dat de komende week alsnog de 

vergunning uit de bus komt. Ondertussen zijn 

sommigen in San Martin al begonnen met de 

planten en struiken te verwijderen op de 

plekken waar de vijvers moeten komen, 

anderen zijn zelfs al begonnen met graven.   

 

NIEUWE STAGAIRE IN SAN MARTIN 
Heike heeft mij de gelegenheid gegeven een 

stukje voor de nieuwsbrief te schrijven. Daar 

maak ik graag gebruik van om mijzelf te 

introduceren. Mijn naam is Mirte Gosker, ik 

ben 23 jaar en zit in het laatste jaar van de 

Master International Development Studies, 



 

welke volgt op de Bachelor Culturele 

Antropologie. Ik ben gister aangekomen in 

Leticia en ben momenteel nog een beetje mijn 

weg aan het zoeken in dit warme stadje in 

zuidelijk Colombia. De reden van mijn bezoek 

is een stage binnen mijn Master. Vanaf begin 

november ga ik twee en een halve maand 

stage lopen in San Martin. Ik ga dan samen 

met Reinaldo werken aan het digitaliseren van 

de lijst met locaties binnen het ancestrale 

gebied van de Tikuna die belangrijk zijn voor 

de gemeenschap. Hierbij kunt u denken aan 

zoutlikplekken waar de dieren zich 

verzamelen, de locaties waar vroeger de 

Malokas (gemeenschapshuizen) stonden en 

voor de Tikuna heilige plekken. Het 

belang van het netjes kunnen 

presenteren van deze punten, zit hem 

erin dat het dan ook voor de overheid, 

die uiteindelijk moet beslissen over de 

erkenning van het grondgebied, 

duidelijk is waarom deze plaatsen zo 

belangrijk zijn voor de Tikuna 

gemeenschap van San Martin en 

waarom deze dus moeten worden 

opgenomen in het te erkennen gebied. 

Als er verder nog tijd is, zal ik een begin 

maken aan een rapport dat zal dienen 

als een introductie van de aanvraag 

voor erkenning van het ancestrale 

gebied van de Tikuna. Ik zal mij dan 

bezig houden met het hoofdstuk over 

de belangrijke locaties. 

Ik ben erg benieuwd naar de inzichten die ik 

zal opdoen in de periode die ik in San Martin 

zal verblijven. Ik verwacht dat mijn 

wereldbeeld wel even flink op zijn kop zal 

worden gezet. Verder hoop ik dat ik door met 

een indigena gemeenschap samen te werken, 

een duidelijk beeld zal krijgen van hoe denk- 

en doe-processen in zijn werk gaan en welke 

obstakels er allemaal op de weg liggen. In de 

toekomst hoop ik op een ander niveau met 

mensenrechten te mogen werken. Ik denk dat 

deze stage zeer waardevolle inzichten zal 

brengen, zodat ik in de toekomst beter begrijp 

waarom dingen op lokaal niveau wel of niet 

lukken.

 

__________________________________________________________________________________ 
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. 


