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NIEUW JAAR, NIEUWE ENERGIE! 
2010 is begonnen! Een overzicht van 2009 

vanuit San Martin de Amacayacu:  

• De stem van het dorp liet zich horen en 

een nieuw Tikuna Kokama Yagua (TIKOYA) 

reservaatbestuur werd gekozen. Hierin 

bekleedt iemand uit San Martin de 

strategische functie “coördinator 

territoriaal beheer”. Dit betekent dat het 

plan van San Martin om hun voorouderlijk 

grondgebied erkend te krijgen de 

komende jaren in elk geval op de steun en 

lobby van deze sleutelfiguur binnen het 

reservaatbestuur kan rekenen! Erg 

belangrijk ☺. 

Zand-, gravel- en houtextractie-

vergunningen kunnen alleen met zijn 

toestemming uitgegeven worden. 

Hierdoor zijn deze activiteiten in het 

voorouderlijk grondgebied al geminderd 

sinds zijn benoeming, en is de druk op de 

bestaansbronnen al afgenomen.   

• Reinald heeft zijn veldwerk af voor het 

invullen van de digitale kaart van het 

voorouderlijk grondgebied. We 

verwachten Edixson Daza de komende 

maand voor de verwerking van al deze 

gegevens.  

• Twee financieringen zijn binnengehaald 

voor de 12 visvijvers in San Martin, maar 

van de Colombiaanse overheidsinstantie 

INCODER nog geen cent ontvangen 

ondanks dat alle papieren in orde zijn. 

Met de 5000 euro's van de 'BN/DeStem 

Ontwikkelingsprijs' zijn de tot op heden 

gemaakte kosten vergoed en de rest 

wacht geduldig op de grote dag dat deze 

subsidie er is, om dan van bijzonder nut te 

zijn. 

• Vijf watertanks met toebehoren zijn 

gesponsord door 'Voeten in de Aarde' 

(www.voetenindeaarde.org). Deze tanks 

zijn per vrachtboot(je) naar San Martin 

vervoerd,  waar ze ondertussen verdeeld 

zijn.   

 

Bij de verdeling werd gekeken naar wie er 

nog geen tank heeft, wie op een 

strategische plaats woont, of wie juist heel 

ver van de Amacayacurivier af woont. Ook 

is een aluminium golfplatendak een 

vereiste, omdat het over drinkwater gaat. 

Een dak van bladeren veroorzaakt helaas 

teveel vervuiling van het regenwater. Alle 

vijf de geïnstalleerde tanks zijn samen met 

de familie te bewonderen op 

www.smallworldfoundation.org!  

 

Dit alles geeft toch genoeg redenen om met 

veel energie door de stomen in 2010. We 

hopen natuurlijk dat de gemeenschap dit jaar 

echt dichter bij het verkrijgen van erkenning 

voor hun grondgebied komt.  

Ondertussen gaan ook de activiteiten van de 

(SWF) vrijwilligers in Nederland door. In 2009 

waren onder andere zeer de moeite waard: de 

Midsummer Night Fair, Dassepop, het 

Dorpsontbijt en de presentatie in de 

bibliotheek in Baarle-Nassau-Hertog, Zeezicht 

Benefietetentje in Wageningen, K3WK 

kunstmanifestatie in de Porcherie in Riel, 

Open Tuin Dagen in Klundert, Arcadia open 

dag in Steenbergen en de 24-uurs KWF 

Samenloop voor Hoop in Tilburg. Mocht je 

voor het komende jaar nog suggesties hebben 

voor dit soort gelegenheden of wil je zelf wat 

organiseren, laat het ons zeker weten!  

 



 

FINANCIËEL OVERZICHT 2009 
Het afgelopen jaar heeft de Small World 

Foundation voor ongeveer 5000 euro 

activiteiten kunnen ondersteunen in San 

Martin de Amacayacu. De grootste uitgave in 

transport was zonder meer: de  benzine. 

Hierdoor kon de coördinator territoriaal 

beheer zich tussen mei en december een 

aantal keer per week van San Martin  naar het 

TIKOYA kantoor in Puerto Natiño  verplaatsen. 

Zoals eerder beschreven was er na de 

bestuurswisseling van TIKOYA geen budget 

meer over om de kosten van het nieuwe 

bestuur in 2009 te vergoeden. In 2010 zal er 

weer financiering beschikbaar zijn. De 

grootste apparaten- en onderhoudsuitgaven 

waren voor de zonne-installatie (die weer 

uitstekend werkt), en voor de aankoop van 

een nieuwe 8pk buitenboordmotor (foto 

onder). Voor 110 euro werd de oude door 

'oneMen' gesponsorde YAMAHA 8pk 

verkocht: onderhoud zou veel te duur zijn.  

Aan handwerken werd er 1595 euro 

uitgegeven, en uit de verkoop ervan werd  

2880 euro opgehaald. Wederom de moeite 

waard. Dat terwijl er nog steeds een 

uitgebreide collectie beschikbaar is om uit te 

kiezen! 

 

 

 

SPECIAAL MANAGEMENTPLAN 

(RÉGIMEN ESPECIAL DE MANEJO) 
Al sinds 2007 is dit programma van de 

landelijke eenheid Nationale Natuurparken 

lopende. Het gaat kort gezegd over wat er nou 

eigenlijk mag en niet mag in de gebieden waar 

inheemse reservaten de nationale parken 

overlappen.  De nationale parken hebben dan 

wel een wetgeving (Decreet 622), maar deze 

zegt niets over deze situaties van overlapping. 

Hierin wil de Colombiaanse overheid 

veranderingen aanbrengen. Zowel het huidige 

legale gebied van San Martin de Amacayacu 

als bijna het hele voorouderlijke grondgebied 

overlapt het Amacayacu Nationale Park 

(nieuwsbrief 26), en dus worden er hier ook 

allerlei activiteiten ontwikkeld met betrekking 

tot dit programma (zie foto volgende bladzijde 

voor een indruk van een vergadering).  

Er is door het PNN Amacayacu één persoon uit 

de gemeenschap benoemd als lokale 

coördinator en er is een comité gevormd van 

geïnteresseerden. Zij hebben de regulering 

van het gebruik van hout door mensen uit de 

gemeenschap aangevoerd als hoofdactiviteit 

binnen het programma voor San Martin. De 

bedoeling is dat elke familie op een bepaald 

moment recht zal hebben op het kappen van 

een aantal bomen, die deels genoeg planken 

moeten opleveren voor een degelijk huis en 

deels genoeg om te verkopen. Hiermee 

kunnen de dingen gekocht worden voor dit 

huis, dat nu eenmaal geld kost: benzine en 

olie om in de eerste plaats te zagen, dan 

spijkers, gereedschap, complete elektriciteits-

installatie, watertank en toebehoren etc.  

Door het comité zijn er al een aantal trips 

gemaakt naar het regenwoud en gedeeltelijk 

is in kaart gebracht waar de bruikbare bomen 

staan. Voor veel bomen is vastgesteld wie de 

eigenaar is. Het is duidelijk dat er in de 

achtergelaten akkers (rastrojos genoemd) vele 

malen meer bomen voor hout groeien dan in 

het zogenaamde originele regenwoud. Dit om 

de simpele reden dat de mensen ze ooit 

geplant hebben op hun akkers en ze hier 

lieten groeien en onderhouden lang nadat de 

akkers niet meer in gebruik waren.  

Voorheen was de politiek van de nationale 

parken vooral, dat mensen niets mochten 

aanraken. Recentelijk is hier best verandering 

in gekomen, onder andere doordat er begrip is 

voor het inheemse landbouwsysteem dat vele 
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voordelen kan hebben voor het regenwoud. 

Dit systeem zorgt er ook voor dat de bomen 

een “eigenaar” hebben, namelijk de persoon 

die ze geplant heeft. Het verbieden van het 

kappen van een boom die iemand zelf heeft 

geplant, leidt natuurlijk tot illegale activiteiten 

(volgens de wet dan). Als een boom te oud 

wordt, is hij ook niet meer geschikt, omdat hij 

gaten krijgt en gaat rotten.  

Het tekort aan bronnen van inkomsten in de 

gemeenschap zorgt er ook voor dat steeds 

meer mensen uit San Martin tegenwoordig 

(voor korte of langere tijd) naar andere niet 

eens heel ver afgelegen dorpen vertrekken, 

waar zij werken in het verbouwen van de 

cocaplanten voor de productie van cocaïne. 

Genoeg redenen dus om langs een legale en 

gecoördineerde weg lokale mensen gebruik te 

laten maken van de bomen. 

Het grootste probleem zal de verkoop van de 

het verwerkte hout zijn. Uiteindelijk zou het 

hout uit San Martin in aanmerking kunnen 

komen voor een soort van Groen Label. Maar 

ja, die kosten ook geld en heel veel 

papierwerk waar niemand veel kaas van heeft 

gegeten. Bovendien is de produktie 

waarschijnlijk ook te klein... De lokale markt 

zit schijnbaar wél te wachten op legaal hout, 

maar veel ervaringen vertellen over de aardige 

hoeveelheid illegaal hout dat nog steeds in 

Leticia aankomt en de prijs enorm naar 

beneden drukt. Ook is nog niet bekend wie, 

hoe en met welk budget er 

controleactiviteiten uitgevoerd gaan worden.  

Goed, een speciaal managementplan. Twee 

jaar geleden gestart en nu pas neemt het een 

beetje vorm aan in de gemeenschap. En er 

wordt momenteel alleen maar over hout 

gesproken, terwijl er eigenlijk nog zoveel 

andere onderdelen uit het regenwoud 

besproken moeten worden: zand, gravel, 

dieren, vissen... Dit geeft wel aan dat de 

dingen hier wat langzaam gaan! Het is 

tenslotte ook een moeilijk onderwerp wat 

zomaar op het dak van de mensen in de 

gemeenschap komt gevallen, terwijl er 

dagelijks nog honderd andere dingen gedaan 

moeten worden om überhaupt te kunnen 

eten.  

Er zijn ook gemeenschappen die dit 

programma boycotten, omdat zij vinden dat 

zij uiteindelijk zélf moeten kunnen uitmaken 

wat er in hun gebied gebeurt. Zij waren er 

immers allang voordat de nationale parken 

bestonden. Als zij niet altijd al voor de natuur 

hadden gezorgd, dan was er allang geen reden 

meer geweest om een nationaal park op te 

richten. Voor hen is deze wetsverandering er 

alleen op uit om meer zeggenschap over het 

voorouderlijk gebied aan het park toe te 

kennen. Daar is natuurlijk wat voor te zeggen, 

maar de overheid bestaat nou eenmaal en is 

toch echt de grootste baas... 

 

YOU BE DO 

You can make the difference, be the change, 

do it now! Een prachtige slogan voor een 

bedrijf wat via internet boeken verkoopt en 

10% van de verkoopprijs door de koper laat 

toekennen aan één van de geaffilieerde goede 

doelen. Sinds een aantal maanden staat ook 

de Small World Foundation op de lijst vermeld 

met alle relevante informatie over de 

activiteiten in San Martin de Amacayacu die 

op onze steun kunnen rekenen. Natuurlijk 

raden we vanaf nu iedereen aan om via 

www.youbedo.com boeken te kopen met de 

Small World Foundation in gedachte...  



 

GET IT DONE 
Op 17 december 2009 werd dit concept 

(www.getitdone.org) van Cheruto 

(www.cheruto.com) gelanceert. Het werkt 

als volgt:  Projecten in ontwikkelingslanden 

die financiering zoeken kunnen zich 

inschrijven en aan de hand van het project 

wordt er een zogenaamde “widget” 

gemaakt. Een widget is niets anders dan 

een interactieve applicatie die op sociale 

netwerken zoals Hyves kan worden 

geplaatst en alle informatie van het project 

bevat. Natuurlijk zit er ook een mogelijkheid 

in om direct een bijdrage te doen waardoor 

de teller begint te lopen. Als het gevraagde 

budget bereikt is, gaat het project van start. 

Wij nodigen je uit om de “Get 

Water&Transport Done” widget van San 

Martin de Amacyacu op je Hyve te plaatsen 

via de Get It Done website! Laat de wereld  

weten wat voor mooi project er te 

sponsoren valt!  

 

 

  

 
__________________________________________________________________________ 

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. 


