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REINALDO´S LAATSTE TRIP 
Op donderdag 29 oktober is Reinaldo DaSilva 

en zijn team voor de laatste keer terug 

gekeerd uit het regenwoud met de 

geografische lokaties van belangrijke plekken 

in het voorouderlijk grondgebied van San 

Martin de Amacayacu.  Deze dag mag best 

historisch genoemd worden! In totaal zijn er 

over de afgelopen vier jaar 24 trips gemaakt 

door veel verschillende mensen uit de 

gemeenschap om het gebied in kaart te 

brengen. Een unieke prestatie!  

 

EN NU VERDER.. 
Alle minstens 300 GPS lokaties en relevante 

(historische) gegevens voor de digitale kaart 

van het voorouderlijk grondgebied van San 

Martin de Amacayacu zouden gedurende de 

maanden november en december met de hulp 

van WUR MSc studente Mirte Gosker op een 

rijtje worden gezet tot  een praktisch geheel. 

Helaas heeft Mirte geen begin kunnen maken 

aan haar werk voor de gemeenschap, omdat 

ze door begrijpelijke persoonlijke redenen 

voortijdig terug naar Nederland is gereisd. Het 

was voor alle betrokkenen een teleurstelling 

(ook voor Mirte zelf!), omdat iedereen in San 

Martin op haar komst had gewacht en omdat 

de bijdrage die ze zou hebben kunnen leveren 

om verschillende redenen erg belangrijk is. 

Ten eerste beschikt de gemeenschap niet over 

de technische kennis om de informatie digitaal 

te organiseren om er daarna in een 

handomdraai gebruik van te kunnen maken 

voor uiteenlopende doeleinden. Ten tweede 

wordt het echt tijd om alles georganiseerd te 

krijgen, voordat er schriften en herinneringen 

verdwijnen! Ten derde beschikt de 

gemeenschap niet over de financiële middelen 

om iemand te betalen om dit werk te doen. 

Het budget van de Small World Foundation is 

zeer gelimiteerd en zal heel hard nodig zijn 

straks als de vergaderingen met de betrokken 

instanties (o.a. Nationaal Park Amacayacu, het 

grote Tikuna Cocama Yagua reservaat, 

naburige gemeenschappen) voortgezet 

worden, als de sociaal-economische studie 

door een profesional uitgevoerd moet 

worden, en er t.z.t. mensen naar Bogotá 

zullen moeten reizen.  

Gelukkig waren er door Inge Kuiphuis 

(nieuwsbrief 16, december 2007) afgelopen 

september al stappen ondernomen om een 

derde Zeezicht benefiet-etentje te organiseren 

in kafé de Overkant in Wageningen op 19 

november. Inge is inmiddels expert in dit 

thema, nadat zij eind 2008 ook de tweede 

versie van dit etentje voor haar rekening nam. 

Mirte, inmiddels terug in Nederland, heeft ook 

haar handen uit de mouwen gestoken voor de 

gelegenheid. Uiteindelijk waren er ongeveer 

35 bezoekers op het benefiet-etentje en de 

opbrengst was ruim 200 euro. Bijzonder 

bedankt, vrijwilligers en bezoekers!  

 



 

EDIXSON WEER IN SAN MARTIN 

Er werd besloten om de opbrengst van het 

Zeezicht benefiet-etentje specifiek te laten 

bijdragen aan de betaling van de GIS 

(Geografische Informatie Systemen) expert 

Edixson Daza (nieuwsbrief 19, juni 2008) die 

gedurende drie weken alsnog de organisatie 

van de gegevens over het voorouderlijk 

grondgebied van San Martin voor zijn rekening 

zal nemen. We wachten op zijn komst...  

 

VISVIJVERS... 
Op het moment van schrijven is er nog steeds 

geen financiëringsakkoord getekend tussen 

INCODER en San Martin de Amacayacu. Uit 

gesprekken blijkt gelukkig dat er geen 

problemen zijn met het project van San 

Martin, en dat dit akkoord er toch spoedig aan 

moet komen. De vertraging ligt aan het 

instituut zelf. We hadden in deze nieuwsbrief 

natuurlijk allang de eerste afgewerkte vijvers 

willen publiceren, maar helaas is de realiteit in 

Colombia net even anders. Zolang er geen 

INCODER fondsen op de bankrekening voor de 

vijvers staan willen we ook geen aankopen 

doen van de BN/DeStem fondsen. Anders 

hebben we straks weer een ander probleem, 

nl. dat van dubbele aankopen van het één en 

te weinig fondsen voor het aankopen van het 

ander.  

 

OTTER ONDERZOEK AFGEROND 
Het mini onderzoek over de populatiestand 

van de kleine (Lontra longicaudis) en grote 

(Pteronura brasiliensis) otter in het 

voorouderlijk grondgebied van San Martin, 

gesponsord door Conservation International 

(óók nieuwsbrief 19), is met succes afgerond. 

In dit gebied van meer dan 20 bij 30 kilometer, 

verdeeld over vijf hoofdriviertjes (en hun  

respectivelijke zijriviertjes), zijn 10 leefplekken 

van de grote otter  gevonden en 11 van de 

kleine otter. De leefplekken (foto 

rechtsboven) van de grote otters zijn bijna 

altijd dichtbij de lokaties te vinden waar de 

riviertjes ontspringen. Deze leefplekken 

worden permanent bewoond, in de regentijd 

maar ook in de droge tijd. De kleine otters 

daarentegen zijn meer mobiel gebleken en 

wijzigen hun leefplekken naar gelang de stand 

van het water. In totaal wordt de populatie 

van grote otters op 50 geschat. De populatie 

van kleine otters is waarschijnlijk groter, maar 

moeilijk precies te schatten omdat ze schuwer 

zijn, vaak maar alleen geobserveerd worden 

(dus niet in een groep), en ook moeilijker te 

herkennen zijn. Voor de mensen in San Martin 

is het duidelijk dat de populaties zich hersteld 

hebben sinds de jaren ´70, de tijd dat zij 

gewild waren om hun huid. Kort daarna was 

het moeilijk om een otter tegen te komen 

tijdens het vissen. Nu gebeurt dit zelfs 

regelmatig, en ook op plekken waar zij 

voorheen niet voorkomen.  

  

VOETEN IN DE AARDE 
De kleinschalige Nederlandse stichting Voeten 

in de Aarde (www.voetenindeaarde.org) heeft 

in november een duit in het zakje van San 

Martin de Amacayacu gedaan door 5 

watertanks van 1000 liter met dakgoten, 



 

kraantje, buizen en transport te sponsoren. 

Dit is een zeer  waardevolle bijdrage gezien de 

situatie rond drinkwater in de gemeenschap. 

De meeste huizen hebben een  bladeren dak 

waarmee geen drinkwater opgevangen kan 

worden.  Als er al een aluminium dak op het 

huis zit (gewoonlijk betaald van de kleine 

jaarlijkse overheidssubsidie voor de 

gemeenschap), dan hebben de mensen 

meestal geen geld om een tank met 

toebehoren te kopen.  Het gevolg is dat er 

vaak water uit de rivier gehaald moet worden  

met emmers of pannen.  Degenen die een 

tank hebben (foto) wachten vaak tot een 

echte grote regenbui om de tank te kunnen 

wassen én daarna de tank weer te vullen. 

Ondertussen is de tank dan al vaak erg vuil en 

begroeid met algen. Dit veroorzaakt natuulijk 

gevallen van diarree en buikparasieten, vooral 

onder de kinderen. De vijf tanks zullen worden 

verdeeld onder de families die nog geen tank 

hebben, en op een stategische plaats wonen 

zondat ook andere omwonenden zonder tank 

hiervan gebruik kunnen maken. Voor meer 

watertanks wordt momenteel gewerkt via de 

zich razendsnel ontwikkelend 

www.getitdone.org, een initiatief van 

www.cheruto.com. 

 

1 NOV: ALLERHEILIGEN 
Net als in veel andere katholieke landen of 

regios werden begin vorige maand ook in San 

Martin de overledenen herdacht. Al eerder 

was voor de gelegenheid het kerkhofje van de 

gemeenschap met machetes schoongemaakt 

van onkruid. Op 1 november werden de 

meeste graven door de nabestaanden weer 

versierd met verse bloemen, geschilderd (o.a. 

met verf overgebleven van het bomen 

schilderen voor het veldwerk voor de kaart!), 

of van een kruis voorzien. Er werd samen 

gebeden, herdacht, fruit gegeten (voor een 

goede oogst), en natuurlijk masato gedronken 

(zie emmer op de foto). Deze keer volgde op 

de knallende ochtendhitte een verschrikkelijke 

onweerbui, dus het samenzijn werd vervolgd 

in het huis waar de masato vandaan kwam! 



 

OP NAAR 2010! 

Nog steeds zonder officiële erkenning van het 

voorouderlijk grondgebied van de 

gemeenschap, maar wel met een berg energie 

en uithoudingsvermogen: door naar 2010 

gaan we! Zowel de Small World Foundation 

als de gemeenschap. De dit jaar opgelopen 

vertraging in het proces naar deze erkenning 

door de vervanging van het bestuur van het 

grote Tikuna Cocama Yagua reservaat is in dit 

soort tropische regios allemaal “normaal” en 

in  elk geval een realiteit helaas. San Martin 

had het ook graag anders gezien!  

Het doel van de Small World Foundation is 

niet om eeuwig te bestaan of om 

mensen financiëel te 

onderhouden. Het doel is wél om 

minstens het belangrijkste lokale 

initiatief van San Martin de 

Amacayacu te blijven steunen tot 

wanneer nodig. Dit compromis 

betekent veel geduld en begrip 

voor de lokale omstandigheden. 

Het is tenslotte een lokaal proces 

wat door de betrokkenen zélf 

gedragen en uitgevoerd moet 

worden. Net als op de foto waar 

de kinderen brandhout naar de 

school brengen: Stukje bij beetje 

komen we vooruit, en niets mag 

worden overgeslagen! 

 

Wij hopen dat ook jij je hierin kan vinden, en 

San Martin de Amacayacu ook jouw steun 

blijft geven! Elke bijdrage is bijzonder 

waardevol en welkom. Denk ook aan de 

mogelijkheid om (kleine) benefiet-activiteiten 

of evenementen in je buurt, met je vereniging 

of familie te organiseren. Breng ons op de 

hoogte van gelegenheden (liefst in Brabant) 

waar de sieraden uit de Amazone verkocht 

kunnen worden. Of ken je misschien 

organisaties die San Martin zouden kunnen 

steunen? Laat het ons weten! Voor meer 

informatie of reclame materiaal kun je terecht 

bij Tonny van Gils op 0135078003 of: 

tonnyvangilspals@hotmail.com 

__________________________________________________________________________ 
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. 


