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WORKSHOP VOOROUDERLIJK 

GRONDGEBIED  
Laten we niet vergeten waar het (wat betreft 

San Martin de Amacayacu en de Small World 

Foundation) nog steeds hoofdzakelijk om 

draait: de erkenning te verkrijgen voor het 

voorouderlijk grondgebied van de 

gemeenschap. In oktober j.l. werd er een 

workshop georganiseerd om de stand van 

zaken nog eens door te nemen met de 

verschillende generaties. Er werden thema´s 

behandeld, zoals: Welke gegevens  hebben we 

nu verzameld? Waarom hebben we juist déze 

gegevens verzameld?  Wat betekenen zij voor 

de gemeenschap?  

Na de lunch werd er overgegaan op het thema 

van de aanvraag voor erkenning van het 

grondgebied. Om antwoorden samen te 

vatten op vragen, zoals: Waarom willen we de 

erkenning van dit gebied (oorzaken in het 

heden of verleden)? Wat willen we bereiken 

met het gebied (toekomstbeeld)?   Waarom is 

dit gebied belangrijk voor ons als 

gemeenschap?  

 

 

 

Veel antwoorden op deze vragen gingen 

verder dan “beheren, beslissen en beschikken 

over de natuurlijke bestaansbronnen die wij 

eeuwenlang hebben beschermd  en geholpen 

te ontstaan”. Voor de mensen van San Martin 

de Amacayacu bekent het grondgebied een 

integraal aspect van hun cultuur als Tikuna 

volk. Men is hier ontstaan en hier lééft ieders 

geschiedenis. Het grondgebied geeft hen meer 

erkenning als gemeenschap, ze voelen zich 

serieuzer genomen. Het staat ook voor 

democratie en autonomie, moeilijke 

begrippen die zo betekenis krijgen. 

Samen met de geografische gegevens en hun 

beschrijving zullen deze argumenten 

onderdeel worden van de aanvraag naar de 

afdeling Ethnische Zaken van het Ministerie 

van Binnenlandse Zaken en Justitie van 

Colombia.  



 

VISVIJVER BUDGET OP REKENING? 
 De dingen gaan hier vaak zó langzaam. In de 

vorige nieuwsbrief (van twee maanden 

geleden) was net het financieringsverdrag 

tussen het Colombiaanse Instituut voor 

Landbouwontwikkeling (INCODER) en San 

Martin de Amacayacu getekend. Op het 

moment van deze uitgave hopen we dat de 

eerste 40% van de INCODER-fondsen op de 

speciale visvijverbankrekening zal staan. Om 

deze uit te kunnen geven moeten er eerst 

prijsopgaven opgevraagd worden bij de 

winkels, waar de materialen gekocht gaan 

worden. Deze worden dan geëvalueerd door 

INCODER en na goedkeuring mogen de 

aankopen gedaan worden. Misschien dan vóór 

2011?? Tot dat grote moment graven de 

mensen hier op hun gemak verder: met de 

hand en bij temperaturen, die in deze tijd van 

het jaar rond de 30ºC schommelen. Natuurlijk 

dan wél onder het genot van menig bakje 

masato.... 



 

LAAG WATER  
Op het moment van schrijven is het half 

november. Normaal gesproken is dan de 

regentijd in dit deel van de Amazone al een 

paar maanden geleden begonnen en staan de 

rivieren al behoorlijk hoog. De droge(re) tijd 

begint ongeveer in mei. Dit jaar was het een 

beetje anders. De droge tijd zette door tot 

ruim november en de rivieren bleven nog 

langer droog en nog lager dan decennia lang 

het geval was. Dat betekent dat ook in het 

Andesgebergte weinig regen is gevallen. De 

oevers van de Amazonerivier, die normaal 

gesproken hoogstens een paar weken droog 

staan, waren nu inmens en kregen 

maandenlang de tijd om vol gras te groeien. 

Voor de regio rond Leticia is dit een enorm 

probleem, want veel goederen komen per 

boot over de Amazonerivier. Eind oktober was 

er bijvoorbeeld geen cement of Colombiaans 

bier meer te krijgen.  

Onder zulke omstandigheden is varen op 

kleine zijrivieren dan ook erg riskant. Op elk 

moment kan er een boomstam onder water 

opduiken. Nu was varen op de Amazonerivier 

zélf óók riskant: opeens waren er overal 

stranden en kon je in het midden soms 

gewoon staan. De regens die volgen op zulke 

droge tijd kunnen erg extreem zijn. 

Onderstaand twee foto's van opeenvolgende 

dagen. Foto links onder de Amacayacurivier 

vóór een nacht van enorme regenval. Foto 

rechts de volgende ochtend. Het verschil was 

ruim 6 meter en de stroomsnelheid de 

volgende ochtend was ronduit gevaarlijk.  

Deze tijden zijn hier wél goede  momenten om 

een akker aan te leggen: de gekapte bomen 

en struiken drogen snel om ze te verbranden 

en de geplante gewassen groeien gezond op.   
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ORIT HELPT OOK MEE!  
Met het Voeten in de Aarde- 

(www.voetenindeaarde.nl) en het Get It Done 

(www.getitdone.org) project “WATER& 

TRANSPORT FOR SAN MARTIN” hebben we 

aandacht gevraagd voor de kritieke situatie 

met betrekking tot drinkwater in de Tikuna 

inheemse gemeenschap San Martin de 

Amacayacu. Deze is nu gelukkig langzaam aan 

de beterende hand door de aankoop van 

duurzame plastic watertanks van 1000 liter. 

Ook ORIT B.V. (stenenknippers en andere 

bouwmaterialen: www.orit.nl) wil graag 

meehelpen gedurende ten minste één jaar.  

Dat betekent concreet: 8 watertanks erbij! Bij 

deze nogmaals bijzonder bedankt!   

De eerste 12 Get It Done en ORIT watertanks 

worden rond het uitbrengen van deze 

nieuwsbrief verwacht. Laten we hopen dat er 

dan wél water in de rivieren staat! 

 

 

 

 
 
__________________________________________________________________________ 

Wilt u samen met de Small World Foundation steun bieden aan de mensen van de indianengemeenschap 

San Martin de Amacayacu en 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.  

IBAN: NL28RABO0132726203  

BIC: RABONL2U 

 

*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!! 

 

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  

 

Nogmaals, de bijdragen zullen uitsluitend besteed worden aan de ontwikkeling en uitvoering van de lokale 

initiatieven, onder begeleiding van de Small World Foundation. 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.    


