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EINDELIJK LEGALITEIT 
In mei vorig jaar werd de stem van de mensen 

van het Tikuna Kokama Yaguareservaat 

gehoord en werd er een nieuw bestuur 

benoemd in San Martin de Amacayacu 

(nieuwsbrief 26). Toch was het daarmee 

helaas niet opgelost. De bestaande interesses 

bleken enorm. Ook was de manier waarop het 

oude bestuur zich inmiddels (op papier) had 

georganiseerd extreem veranderd (helaas met 

dank aan CODEBA, een lokale NGO die een 

enorm budget van de Nederlandse ambassade 

kreeg in 2005 – nieuwsbrief 2). Hierdoor was 

er zelfs eind 2009 geen sprake van een 

legaliteit van het nieuwgekozen bestuur en 

konden zij nog geen overeenkomsten tekenen 

of op andere wijze hun autoriteit uitoefenen. 

Ingewikkeld... 

Uiteindelijk moesten er afgelopen februari 

vertegenwoordigers van inheemse zaken van 

het Colombiaanse ministerie van 

binnenlandse zaken aan te pas komen om 

nógmaals het nieuwe bestuur te benoemen 

onder hun toezicht. Voor sommige functies 

werden dezelfde personen herbenoemd en  

voor andere functies werd de persoon 

veranderd. Momenteel wordt alleen de 

functie coördinator-territoriaalbeheer nog 

bekleed door een inwoner van San Martin, 

terwijl in mei ook de vice-president uit San 

Martin kwam. De eerste taak van het nieuwe 

bestuur is: de oude administratieve structuur 

weer zoals voorheen maken. Op de foto's 

indrukken van de vergadering die  in de 

gemeenschap San Francisco werd gehouden.  

    

 



 

EDIXSON TERUG IN SAN MARTIN 
Bijna twee jaar na zijn vorige bezoek aan San 

Martin mochten wij afgelopen maand 

wederom Edixson Daza welkom heten in San 

Martin de Amacayacu (nieuwsbrief 19). De 

vorige keer was zijn opdracht om de grens van 

het voorouderlijke gebied met een krachtige 

GPS langs te lopen en met de gegevens de 

digitale kaart van dit gebied te maken 

(nieuwsbrief 20). Ondertussen zijn door o.a. 

Reinaldo Dasilva en Javier Diaz de GPS lokaties  

en beschrijvingen van minstens 250 

belangrijke plekken binnen deze grens 

verzameld: maloka´s, begraafplaatsen, 

zoutlikplekken, meren, oude akkers, plekken 

waar bepaalde nuttige planten of bomen 

geconcentreerd zijn etc.  Al deze informatie 

zal deze keer door Edixson geordend worden, 

waardoor er over een aantal weken een 

praktische database beschikbaar zal zijn 

waarmee efficiënt allerlei kaarten gemaakt 

kunnen worden van het voorouderlijke 

gebied. Meer uitgebreide informatie van alle 

plekken zal worden vermeld in een 

complementair document waar Edixson een 

begin mee zal maken.  

Edixson: “Dit onderdeel van het proces in San 

Martin is belangrijk om aan de buitenwereld 

te laten zien: hoe het voorouderlijk 

grondgebied voor de mensen van San Martin 

eruitziet en hoe de Tikunacultuur in elkaar 

steekt. Het is een voorbeeld van hoe voor een 

inheemse groep mensen het gebruik van 

natuurlijke bestaansbronnen verweven is met 

hun dagelijkse leven en daarom met het 

voortbestaan van hun cultuur. En hoe 

belangrijk is daarom de bescherming van het 

gebied voor deze mensen. Dit is iets 

heel anders dan wat er achter een 

bureau echt nog vaak gedacht wordt: 

dat de mensen die in de jungle leven 

eigenlijk nergens wat vanaf weten. 

Zeker hier als het gaat om 

natuurbescherming... Het proces in 

San Martin om erkenning van hun 

voorouderlijk grondgebied te krijgen 

is bijzonder, maar niet uniek. Ook 

andere gemeenschappen zijn dezelfde 

weg aan het bewandelen. Het betreft 

zowel de wetgeving en structuur 

(bedacht achter zo´n bureau), als ook 

de eigen kennis van het grondgebied, 

om uiteindelijk tot een resultaat te 

komen waarmee alletwee de instellingen 

gerespecteerd worden. Nu toevallig is het San 

Martin de Amacayacu als Tikuna 

gemeenschap, die zich inzet voor het 

voorouderlijk grondgebied en van zich laat 

horen. Wie weet hoe ook andere inheemse 

groepen zich zouden kunnen uitspreken over 

hetzelfde thema in hun gebied en het respect 

dat ze daarmee kunnen winnen als mensen 

van het regenwoud.  

Mijn aanwezigheid in San Martin de 

Amacayacu is omdat er hier, zoals ook in 

andere gemeenschappen, nog veel kennis 

gemist wordt over de organisatie van de 

enorme kennis van hun voorouderlijk 

grondgebied in geografische informatie- 

systemen. Ook werk ik mee, omdat ik het 

einddoel van de gemeenschap de moeite 

waard vind: het behoud en de bescherming 

van het voorouderlijk grondgebied en de 

kennis hierover. Mijn wens is dat uiteindelijk in 

elke gemeenschap, die me nu om hulp vraagt, 

er straks iemand is die het werk zelf kan gaan 

doen. Het zou fantastisch zijn als ik ze kon 

opleiden gedurende dit jaar!“.  



 

NCIV NETWERKMEETING 
Als onderdeel van onze interesse om op de 

hoogte te blijven van alle ontwikkelingen op 

het gebied van inheemse mensen, was de 

Small World Foundation vertegenwoordigd op 

de netwerkmeeting van het Nederlands 

Centrum voor Inheemse Volkeren 

(www.nciv.net) in Utrecht in februari. Na een 

analyse van de doelstellingen en activiteiten 

van de deelnemende organisaties (o.a. ook 

Cultural Survival), en de rol van het NCIV 

hierin, werd de kans geboden om elkaar beter 

te leren kennen en eventuele samenwerking 

te bespreken.  

IPSO FACTO BENEFIETFEEST 2010 

 

Door de succesvolle lobby van Inge Kuiphuis 

en Mirte Gosker, beide MSc studentes 

Internationale Ontwikkelingsstudies aan de 

Wageningen Universiteit, is het traditionele 

benefietfeest van studievereniging 'Ipso Facto' 

dit jaar gevierd in café ´t Gat voor de Small 

World Foundation en dus San Martin de 

Amacayacu. Het thema  van het feest was 

jungle – een toepasselijk recept dat  dwaze 

verkleedpartijen en fantastische foto´s 

garandeert (spoedig te bewonderen op 

www.smallworldfoundation.org)!  

Op het feest waren natuurlijk onze sieraden te 

koop, en meteen werden twee nieuwe items 

in de collectie gelanceerd: weer een ander 

model armband, en van zaden gemaakte 

kleurige sleutelhangers in de vorm van 

schattige mannetjes: definitely a must have!  



 

SIERADEN TE KOOP BIJ REVENGE 

In onze poging om de collectie unieke 

handgemaakte sieraden gemaakt van 

natuurlijke producten uit de Amazone 

toegankelijker te maken voor het Nederlandse 

publiek, presenteren wij de ultra hippe 

trendstore REVENGE in het hart van Utrecht 

als verkooppunt (naast ´t Ghil in Baarle-

Nassau, of all places!). Een brede variëteit aan 

kettingen, armbanden en ringen zijn hier 

vertegenwoordigd, zodat je  zeker wat moois 

kunt vinden. Wees er wel snel bij, want de 

eerste levering was binnen een paar dagen 

verkocht! Adres: Vredenburg 34. Website: 

www.therevenge.nl. Wellicht overbodige 

informatie, maar natuurlijk gaat nog steeds 

alle mogelijke winst van de verkoop van deze 

sieraden direct terug naar de Amazone om de 

activiteiten in San Martin de Amacayacu te 

steunen. 

 
______________________________________ 
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 waardoor 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. 


