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GENOEG VOER VOOR DISCUSSIE 
Op 15 en 16 februari j.l. werd er in San Martin 

een belangrijke vergadering gehouden met 

vertegenwoordigers van het ministerie van 

binnenlandse zaken, het Amacayacu Nationale 

Park, het Tikuna Cocama Yagua reservaat, de 

gemeentes Leticia en Puerto Nariño, en 

andere betrokken organisaties. San Martin 

had opeens een paar honderd mensen op 

bezoek! Deze sliepen (hangmatten, tentjes of 

slaapmatjes) en aten in aangewezen “slaap- 

en eethuizen”. Hier werden de ingrediënten 

voor de maaltijden afgeleverd (deels 

gesponsord door de Small World Foundation). 

De vrouwen des huizes (in samenwerking met 

keukenhulpen) zorgden voor de bereiding en 

servering en kregen hier een kleine 

vergoeding voor.  

Het centrale thema van de vergadering was 

het voorstel van San Martin de Amacayacu om 

officiële erkenning te krijgen voor het 

voorouderlijk grondgebied in de vorm van een 

apart reservaat. Dit was de eerste echte  

 

 

 

gelegenheid om dit thema openbaar te 

bespreken met de gemeente Puerto-Nariño en 

de leiders van de andere gemeenschappen in 

het Tikuna Cocama Yagua reservaat, waartoe 

San Martin momenteel (nog) behoort. Deze 

keer waren de reacties wel minder eenduidig 

positief. Dit was ook te verwachten, want er 

zijn enorme belangen rond de aanwezigheid 

van veel natuurlijke bestaansbronnen in het 

voorouderlijk grondgebied van San Martin 

(denk aan: hout, gravel, zand, vis, wild). Nu er 

(onterecht) gevreesd wordt dat dit gebied 

verboden terrein zal worden voor de 

gemeente Puerto-Nariño en andere 

gemeenschappen is de spontane reactie van 

deze betrokkenen op het voorstel in eerste 

instantie negatief. De suggesties van het 

ministerie van binnenlandse zaken gaven San 

Martin een indruk van de nu te volgen wegen 

die vanzelfsprekend niet de kortste zullen zijn. 

Gelukkig hebben San Martin en de Small 

World Foundation genoeg argumenten om ze 

vol energie te blijven volgen:  De dialoog is pas 

net begonnen! 



 

EIND FEBRUARI 2011: GOT WATER&BOAT FOR SAN MARTIN (DEEL II) DONE:  

13 WATERTANKS VAN 1000l. GEKOCHT, VERVOERD & GEINSTALLEERD!! 

 
 



 

EN DE EERSTE ORIT TANKS... 
Weet je het nog: ook ORIT draagt bij aan het 

thema “Schoon drinkwater voor San Martin de 

Amacayacu” en wel in de vorm van 9 tanks! 

Dat is zelfs eentje extra dan gepland, omdat 

we het transport van alle watertanks en 

visvijvermaterialen bijna gratis kregen van de 

winkel waar alles werd gekocht. Drie van deze 

ORIT tanks zijn inmiddels ook geinstalleerd en 

de rest wacht nog op zijn bestemming!  

Voor deze (voorlopig laatste) ronde 

watertanks kwamen ook families in 

aanmerking die geen aluminium dak op hun 

huis hebben. De oplossing hiervoor: apart 

opgestelde dakjes  van een stuk of drie 

aluminium platen die in elk geval genoeg 

water opvangen om te drinken. De afwas 

gebeurt nog gewoon in de rivier!  

Tot nu toe heeft de Small World Foundation 

voor San Martin via Voeten in de Aarde 

(www.voetenindeaarde.org), Get It Done 

(www.getitdone.org) en ORIT (www.orit.nl) 

gezorgd voor 39 watertanks. Dat is bijna 

genoeg om de helft van de huizen in de 

gemeenschap van een tank te voorzien! 

Namens alle families: BEDANKT! De andere 

helft heeft een tank (maar meestal oud en/of 

lek) of deelt deze (nog steeds) met de 

buurwoning. Voor deze huishoudens  zetten 

wij ons nog steeds graag in!  

INCODER BEZOEKT SAN MARTIN  
Begin februari kwamen de visvijvermaterialen 

(kruiwagens, scheppen, emmers, PVC 

buizen...) met de boot in San Martin aan. Een 

paar dagen later kwam het technisch 

personeel van INCODER (www.incoder.gov.co) 

op bezoek in San Martin om de 12 visvijvers in 

wording te bekijken en de administratieve 

kant van het project uit te leggen. In de 

extreme hitte van betreffence dag werd elke 

lokatie opgemeten en  geëvalueerd op 

geschiktheid voor een visvijver. Bijna allen 

kwamen dit eerste bezoek succesvol door. Eén 

lokatie was te hoog gelegen en zal 

waarschijnlijk geen water vasthouden. 

Meteen werd er een andere gevonden. 



 

De dag werd afgesloten met een heerlijke 

maaltijd voor iedereen; dat was verdiend. De 

komende maanden: gewoon blijven graven!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
__________________________________________________________________________ 

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 jaarli jks 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 (vor men van) bijdragen, graag informeren bij bovenstaand 

adres.  

 

U kunt zich  te allen tijde opgeven voor de nieuwsbrief. Wanneer u graag één of meerder e 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.    


