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EERSTE VERGADERING MET ECHTE 
”STAKEHOLDERS” 
Begin december 2010 stonden de 

belangrijkste “stakeholders” (belanghebben-

den) opeens op de stoep in San Martin de 

Amacayacu: vertegenwoordigers van het 

ministerie van milieu, het ministerie van 

binnenlandse zaken, de directie van het 

Amacayacu nationale natuurpark, van het 

Tikuna Kokama Yagua inheemse reservaat en 

van een inheemse organisatie uit Leticia. En 

precies om met San Martin te praten over het 

voorstel om het voorouderlijk grondgebied 

officiële erkenning te geven, apart van het 

Tikuna Kokama Yagua reservaat waartoe zij 

momenteel behoort.   

Veel mensen waren er niet op deze 

plotselinge vergadering, maar wél de meest 

betrokkenen. Met enige trots hing de kaart 

van het gebied aan de muur als illustratie van 

ongeveer vijf jaar werk in een notendop. De 

curaca (burgemeester) van San Martin en 

anderen spraken overtuigende woorden die 

positief ontvangen leken te worden bij de 

aanwezigen. Sommige outsiders leverden een 

belangrijke bijdrage. Uiteindelijk werd er door 

het ministerie van binnenlandse zaken 

uitgelegd dat het laatste woord over het 

voorstel van San Martin van de 

gemeenschappen van het Tikuna Kokama 

Yagua reservaat moet komen. Daarom wordt 

er binnenkort met steun van de Small World 

 

 

Foundation en de ministeries een grote 

vergadering gehouden waarbij de curacas van 

de overige gemeenschappen aanwezig kunnen 

zijn om hun stem te laten horen. Erg spannend 

en zeker een bevestiging van de wettelijke 

basis van het voorstel van San Martin. Een 

mooi einde van 2010; in 2011 houden we je 

wederom op de hoogte! 



 

HALF DECEMBER 2010: GOT WATER&BOAT FOR SAN MARTIN (DEEL 1) DONE:  
12 WATERTANKS VAN 1000l. GEKOCHT, VERVOERD & GEINSTALLEERD!! 

 

 

BEDANKT KLEINE DONATEURS   

EN WWW.PARADE.NL !! 



 

INCODER FONDSEN OP DE 
REKENING!! 
Begin januari stonden eindelijk de INCODER 

(www.incoder.gov.co) fondsen voor de 

financiering van de 12 visvijvers in San Martin 

op de bankrekening! Helaas moest de bank 

zélf nog even dwars liggen door geen cheque-

boekjes op voorraad te hebben waarmee de 

aankopen voor het project worden betaald. 

De aankopen zijn al begroot en vrijwel 

goedgekeurd. Op het moment van schrijven 

zijn de chequeboekjes bij de bank aanwezig en 

kunnen de aankopen gedaan worden. Het is 

een kwestie van nóg even geduld..  

Ondertussen werd er in San Martin met de 

deelnemende families overlegd over de 

bestemming van de BN/DeStem Ontwik-

kelingsprijs (gewonnen in 2009). Tot nu toe 

zijn uit deze pot de noodzakelijke  

administratie- en reiskosten van het project 

betaald. Er werd besloten een klein deel te 

bewaren om dit soort posten te kunnen 

blijven financieren. Het meeste werd bestemd 

voor het uitgraven van de vijvers. Op de dagen 

dat de deelnemende families anderen 

uitnodigen om samen te graven (d.m.v. een 

minga), dan zal er op die dagen rijst en kip 

worden gekocht voor die familie om de 

genodigden ruimschoots te eten te kunnen 

geven. Zo kan met weinig geld veel mankracht 

worden “betaald”!  

JAVIER DÍAZ TERUG IN SAN MARTIN 
Na bijna twee jaar afwezigheid was Javier Díaz 

(nieuwsbrief 20) afgelopen maand weer terug 

in San Martin om zijn MSc tesis (uitgevoerd 

aan de Universiteit van Laval in Quebec, 

Canada) te presenteren. In eerste instantie 

was deze hoofdzakelijk theoretisch, namelijk 

over de rol van geografische kaarten voor 

inheemse gemeenschappen zoals San Martin. 

Om de tesis ook een praktische kant te geven, 

heeft Javier in 2008 en 2009 ook geholpen om 

GPS punten van belangrijke plekken in het 

voorouderlijk grondgebied te verzamelen. En 

hij heeft lokale mensen geleerd om met een 

GPS te werken. Edixson Daza heeft eerder alle 

verzamelde punten tot op zekere hoogte 

georganiseerd (nieuwsbrief 30)  en afgelopen 

maand hebben we i.s.m. Javier Díaz de laatste 

details rechtgetrokken om verschillende 

thematische kaarten te kunnen maken.  

Javier Diaz: ““Terug in San Martin had ik de 

kans om deel te nemen aan de uitwerking van 

de digitale kaart van het voorouderlijk 

grondgebied van de gemeenschap. Deze kaart 

is gebaseerd op de informatie die op de 

papieren kaart te vinden is en op de gegevens 

die zijn verzameld door de bewoners met de 

GPS in het regenwoud. Op deze manier zijn we 

verzekerd dat de gepresenteerde informatie 

ook daadwerkelijk overeenkomt met wat de 

gemeenschap belangrijk vindt. We verkennen  

manieren om op een niet-kolonialistische 

manier de traditionele kennis te verenigen met 

geografische informatie technologie. Dit 

stimuleert automatisch een dialoog in de 

gemeenschap over het thema “grondgebied” 

en leidt tot meer controle van de gemeeschap 

over de gegevens en het proces. Ik vindt het 

zeer de moeite waard waar San Martin mee 

bezig is en hoop zo spoedig mogelijk terug te 

keren om het proces te blijven steunen. “ 



 

UITGAVEN 2010 
In 2010 werd er in Colombia ongeveer 1500 

euro minder uitgegeven dan in 2009 

(nieuwsbrief 29). In eerste instantie omdat er 

geen kostbare trips naar het regenwoud 

bekostigd hoefden te worden om belangrijke 

plekken vast te leggen met de GPS. In tweede 

instantie omdat er hard gespaard moet 

worden om de onvoorspelbare politieke kant 

van het proces te kunnen betalen. De komst 

van de ministeries zélf naar San Martin heeft 

zeker een verschil gemaakt maar er zullen het 

komende jaar toch zeer waarschijnlijk nog 

(misschien dure?) professionals betaald 

moeten worden (o.a. een advocaat en iemand 

voor een sociaal-economische studie van de 

gemeenschap) waarvoor er hard geld nodig zal 

zijn. Aan sieraden werd er in 2010 ruim 1500 

euro uitgegeven, terwijl de verkoop bijna 4000 

euro in het laatje bracht. Een mooi resultaat, 

zeker als we het reclame-element van deze 

bijzondere handgemaakte sieraden uit de 

Amazone meetellen! Heb jij eigenlijk al zo´n 

blikvanger?! Zo niet, neem dan snel contact 

op met Tonny van Gils (0135078003). 

  

Kaart 692,50

Transport 1.504,00

Apparaten en onderhoud 299,58

Communicatie 69,30

Stamboom 394,88

Overig 520,43

Totaal 3.480,69

 
__________________________________________________________________________ 
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.    


