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NET OP TIJD... 
Eind maart had San Martin de Amacayacu 

geluk.. Net als in de nacht van 24 december 

2009 overigens, toen ongeveer hetzelfde 

gebeurde: een poging tot diefstal van de 

laatste aluminium boot die de gemeenschap 

nog heeft (nadat de twee andere vorig jaar 

ook al gestolen werden). Toen op de ochtend 

van de 31
e
 maart de doorgeknipte ketting 

werd ontdekt en de voorbereidingen werden 

getroffen om een (misschien resultaatloze?) 

achtervolging in te zetten met de rode houten 

oneMen boot en SWF motor, kwam het 

verlossende nieuws dat de boot bij de 

Amacayacu riviermonding naar de Amazone 

rivier in veiligheid was gebracht... 

Een eenzame visser (foto onder) uit een 

andere gemeenschap had rond middernacht 

twee mannen in een kano de boot zien 

voorttrekken en had geprobeerd ze te 

stoppen, maar moest de achtervolging 

inzetten. Hierdoor lieten de twee de boot los, 

en vluchtten zo snel als ze konden. De visser  

 

 

 

 

lichtte de controlepost van het Amacayacu 

Nationale Natuurpark in, maar door het 

personeel hier werd verder geen actie 

ondernomen: te gevaarlijk, zei het aanwezige 

personeel. De visser was de hele nacht in de 

riviermonding rond blijven hangen, tot San 

Martin om de boot kwam. De man was 

inmiddels tot op het bot doorweekt, want het 

had vrijwel de hele nacht gestortregend! Een 

beloning was op zijn plaats: 40 euro.  

Dit verhaal staat (helaas) niet op zichzelf. Het 

is geen incident. Zoals eerder geschreven: ook 

de aluminium boten van de school en de 

ziekeboeg in San Martin zijn vorig jaar 

gestolen. Ook andere gemeenschappen 

moeten ´s avonds hun boten op het droge 

trekken en dicht bij een huis aan de ketting 

leggen. Een zware last, fysiek en economisch 

gezien. Een beetje ketting en slot kosten al 

gauw tegen de rond de 50 euro.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vraag naar dit soort boten (licht en 

degelijk) komt samen met de toenemende 

cocaïne gerelateerde activiteiten aan de 

Peruaanse kant van de Amazone rivier:  in het 

gebied van de groene cirkel op de landkaart. 

Veel gestolen boten zijn hier gelokaliseerd 

door mensen uit de Colombiaanse 

gemeenschappen die hier ook werken, maar 

het is natuurlijk uiterst gevaarlijk om ze hier 

daadwerkelijk terug te gaan halen.... 



 

TOCH NOG EENS NAAR HET WOUD 

Naar aanleiding van het bezoek van Edixson 

Daza aan San Martin in maart jl. werd beslist 

dat het de moeite waard zou zijn om Reinaldo 

DaSilva en zijn team van 2 ouderen en 3 

jongeren toch nog een keer een trip diep in 

het regenwoud te laten ondernemen. Dit om 

in één klap de GPS lokaties van meer dan 25 

vroegere malokas te registreren. Dit is 

grofweg 25% van de malokas die in 2008 door 

een aantal jongeren werden beschreven op 

aanwijzing van de ouderen in de 

gemeenschap: Naam van de maloka, 

algemene lokatie beschrijving, welke 

families/personen woonden er, wat werd er 

geproduceerd, welke bijzondere gebeur-

tenissen vonden er plaats, etc. Van een 

vergelijkbaar aantal malokas was de GPS 

lokatie al geregistreerd in eerdere trips. Nóg 

een aantal zullen (afhankelijk van het 

beschikbare budget) t.z.t. nog worden 

geregistreerd, en anderen bevinden zich echt 

te ver van San Martin om er fatsoenlijk heen 

te kunnen. Naast de malokas werden deze 

keer natuurlijk ook andere interessante 

plekken in acht genomen: begraafplaatsen, 

plekken waar bepaalde bomen of planten 

geconcentreerd zijn (zie foto rechtsboven voor 

een caranazal, een concentratie van kleine 

palmboompjes waarvan de bladeren, naast 

elkaar aan een lat gewoven, dienen voor 

dakbedekking), zoutlikplekken, mitologische 

lokaties, etc. Dat dit geen statische 

onderdelen van het regenwoud zijn, maar 

allemaal plekken met een verhaal, bewijst de 

foto rechtsonder van een half vergaan blik, 

gevonden bij één van de malokas, waar men 

in de jaren ´50 en ´60 rubber in bewaarde tot 

de opkopers het kwamen halen. Zij brachten 

dan om te ruilen weer producten mee die de 

mensen niet hadden: textiel (per strekkende 

meter!), pannen, garen, bijlen, machetes, etc.  

De informatie die gedurende deze trip werd  

verzameld ging al spoedig richting Edixson, het 

het verwerkt in de database die hij 

ondertussen in elkaar aan het timmeren is.  

 



 

WILD FUTURES DOET EEN DUIT IN 

HET ZAKJE!  

Natuurbeschermingsorganisatie Wild Futures 

(UK – www.wildfutures.org) deed afgelopen 

maand spontaan een duit in het zakje van San 

Martin de Amacayacu door in de Spring 

Edition van hun nieuwsbrief, gericht aan vele 

honderden donateurs, melding te maken van 

het GET WATER&TRANSPORT FOR SAN 

MARTIN DONE initiatief (www.getitdone.org). 

Wij hopen natuurlijk niet alleen dat er via deze 

actie bijdragen binnen komen om meer 

watertanks en een nieuwe aluminium boot 

(met slot en ketting!!) voor San Martin te 

kopen, maar ook dat er meer mensen 

betrokken zullen raken bij het proces in deze 

gemeenschap voor de erkenning van het 

voorouderlijke grond-gebied.  

 

SMALL WORLD FOUNDATION 

ACTIEF IN NEDERLAND DE 

KOMENDE MAANDEN 
In juni, juli en augustus zullen de vrijwilligers 

van de stichting op de volgende gelegen-

heden aanwezig zijn met informatie over de 

activiteiten die wij steunen in San Martin de 

Amacyacu. Ook zal de collectie handgemaakte 

sieraden tot uw beschikking staan: 

13 juni: Sportcentrum/Golfbaan De Leemput 

Rijen, in het kader van Rijen Ruikt (stichting 

Juin). 

20 juni: Zomerbraderie verzorgingstehuis 

Mauritsstaete Geertruidenberg. 

17 juli: Open tuin dag Schanse Dijktuin in 

Klundert, bij de familie Posthumus. 

24 juli: Midzomernachtfair Baarle-Nassau-

Hertog. Precieze lokatie hier nog onbekend, 

maar Heike van Gils zal in elk geval aanwezig 

zijn! 

Voor later in de zomer staat er wederom een 

presentatie door Heike van Gils in de 

Openbare Bibliotheek van Baarle-Nassau-

Hertog in de planning. Kom ons opzoeken en 

blijf op de hoogte! 

 

 
 

__________________________________________________________________________ 

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. 


