
ADVOCATE BEZOEKT SAN 

MARTIN DE AMACAYACU 
Na jaren hard werken kon op 11 september 

j.l. de advocate Isabel Camargo uit de 

Colombiaanse hoofdstad Bogotá 

ontvangen worden op de luchthaven van 

de stad Leticia (Amazone). Zij is degene die 

op het moment van schrijven achter de 

computer zit om zo snel mogelijk de 

aanvraag af te krijgen voor de legalisatie 

van het voorouderlijk grondgebied van San 

Martin de Amacayacu. Dit niet als 

onafhankelijk grondgebied, maar als 

uitbreiding op het bestaande Tikuna 

Cocama Yagua reservaat waar de 

gemeenschap toe behoort. Wellicht wordt 

in een later stadium nog de stap tot 

onafhankelijkheid nagestreefd. Dit is 

afhankelijk van de veranderingen die er 

zouden moeten komen in het gebruik van 

natuurlijke bestaansbronnen in het gebied 

wat San Martin ziet als het gebied van hun 

voorouders. De nieuwe regels die hiervoor 

gaan gelden worden momenteel stukje bij 

beetje opgesteld door San Martin en het 

bestuur van het Amacayacu Nationale 

Natuurpark, in het kader van het Speciaal 

Managementplan (Nieuwsbrief 29).    

Isabel Camargo (links op de foto linksboven 

op de volgende pagina) was gedurende vijf 

dagen in San Martin de Amacayacu. Zij had 

hier de tijd om relevante documenten door 

te nemen en te bespreken, om diverse 

betrokken personen in San Martin en 

Palmeras te spreken, en om een 

vergadering te beleggen met de mensen 

van deze gemeenschappen om de situatie 

nog eens door te nemen. In Leticia sprak zij 

onder andere met vertegenwoordigers van 

het Amacayacu Nationale Natuurpark, het 

Colombiaanse Instituut voor 

Landbouwontwikkeling (INCODER) 

(www.incoder.gov.co) en het Tikuna 

Cocama Yagua Reservaat.    

De bedoeling is dat de aanvraag (foto 

onder: de voorpagina van de eerste versie) 

eind oktober klaar is. Begin november zal 

er een vergadering in San Martin zijn 

waarbij de vertegenwoordigers van alle 22 

gemeenschappen van het Tikuna Cocama 

Yagua reservaat aanwezig zullen zijn. 

Hopelijk is dat ook het grote moment 

waarop zij allen de aanvraag tekenen zodat 

deze bij het INCODER in Bogotá ingeleverd 

kan worden.  

In aanvulling op de vergaderingen over het 

aanvraag tot legalisatie van het 

voorouderlijk grondgebied en het Speciaal 

Managementplan is het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken (Afdeling Inheemse 

Zaken) ook actief in het Tikuna Cocama 

Yagua reservaat om nieuwe regels voor de 

interne administratie op te zetten. Dat 

deze drie thema’s elkaar aanvullen is 

duidelijk. Daarom worden de 

vergaderingen opgezet voor het ene thema 

ook zeker benut om de andere thema’s 

erbij te betrekken. De volgende pagina 

geeft een indruk van activiteiten.   
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GET 40 TOILETS FOR SAN 

MARTIN DONE 
Na twee maanden lobby voor GET 40 

TOILETS FOR SAN MARTIN DONE kan er 

met trots gemeld worden dat er nog maar 

1414 euro verzameld hoeft te worden!!  

In vergelijking met vorig jaar was Get It 

Done (www.getitdone.org) dit jaar minder 

succesvol met het GIVASHIT concept op 

theaterfestival De Parade. De slechte 

zomer heeft hier zeker aan bijgedragen. 

Daarom is de beoogde 70% (6813 euro) 

voor ons toiletproject (totaal: 9733 euro) 

niet gehaald, maar wel een zeer welkom 

bedrag van 6015 euro! 

De Small World Foundation (+ Sanne 

Buursma en Iris Verstappen uit Baarle-

Nassau) heeft afgelopen zomer extra haar 

best gedaan voor GET 40 TOILETS FOR SAN 

MARTIN DONE  op de Boerendag, de 

Trekkertrek en de Dag van het Platteland 

(allen in Alphen). Er werden enthousiast 

wc´s gepoetst, spelletjes gespeeld (wc-bril 

hinkelen, wc-borstel gooien, spijker 

poepen) en een loterij gehouden. Ook de 

presentatie gehouden door Iris Verstappen 

en Heike van Gils in de bibliotheek van 

Baarle-Nassau-Hertog op 30 augustus j.l. 

bracht nog een flinke duit op voor het 

project! Alle activiteiten samen waren 

goed voor een bedrag van 2304 euro.  

Dus: het nog te verzamelen saldo = 1414 

euro. Hiervoor hebben we nog tot eind 

december de tijd, dus vergeet niet je best 

te doen tot dan: GIVE THE BEST OF 

YOURSELF! 

Via de project widget op onder- of 

bovenstaande website kun je een bijdrage 

doen, of via Rabobank rekeningnummer  

13 27 26 203 t.n.v. Stichting SMALL WORLD 

FOUNDATION te Baarle-Nassau, o.v.v. 40 

toilets, IBAN: NL28RABO0132726203, 

BIC: RABONL2U.  

Dan zorgen wij dat het op zijn plaats komt! 

Je bijdrage kan door de ANBI status van 

zowel GET IT DONE als de Small World 

Foundation ook belastingaftrekbaar zijn: 

Informeer gauw bij de belastingdienst of –

adviseur!  

Ook kun je de project widget op je Hyves 

pagina plaatsen en je contacten uitnodigen 

om ook mee te doen aan de verspreiding 

ervan. Log eerst in op je Hyves pagina, en 

ga dan in een ander venster naar de 

genoemde Get It Done website voor de 

project widget.  

Op Facebook is er een speciale project 

pagina (zie link hieronder) waar foto´s en 

informatie geplaatst zijn. Hier kun je een 

reactie achterlaten,  een bijdrage doen 

en natuurlijk de pagina “liken” of “sharen”: 

DOEN!! 

WE STILL NEED YOU TO GIVE A SHIT TO 

GET THE LAST 1414 EURO DONE!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/pages/GET-40-Toilets-for-San-Martin-DONE/173880899338985 

http://www.getitdone.org/projects/posted/type/view/id/119 



IN HET ATELIER VAN SIERADEN- 

KUNSTENAAR JORGE LOPERA 
Begin september had de Small World 

Foundation de kans om een kijkje te 

nemen in het atelier van Jorge Lopera 

(www.jorgelopera.com). Deze Colom-

biaanse kunstenaar is de maker van de 

exclusieve “Amazone” collectie, speciaal 

gemaakt voor de stichting en gebaseerd op 

de bomen en vroegere woonhuizen 

(malokas) van de Tikuna bevolking. De 

sieraden (ringen en oorbellen) zijn van 

zilver en synthetische hars in verschillende 

sprekende kleuren. Jorge: “Ik ben blij dat ik 

de kans heb om ook eens een collectie naar 

Nederland te kunnen sturen. 

Hiermee kan ik weer andere doelgroepen 

aanspreken en wellicht kunnen er 

internationale deuren voor mij openen!” 

Als jij een galerie, winkel of andere plaats 

weet waar de sieraden van Jorge Lopera 

tot hun recht zouden komen, laat het ons 

zeker weten! Er zijn nog een aantal 

sieraden beschikbaar voor jou in Baarle-

Nassau! Prijzen variëren van 15 tot 45 

euro. Wees er snel bij (denk aan Sinterklaas 

en Kerst, feestelijkheden die dichter bij zijn 

dan je denkt!), 

want  OP = OP!   

 

 

 
 

 

________________________________________________________________________________ 

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.    


