
GEDULD GEVRAAGD VOOR 
ONDERTEKENEN AANVRAAG 
GRONDGEBIED SAN MARTIN... 
Al verschillende keren stond San Martin de 
Amacayacu in de startblokken voor het 
grote moment dat de aanvraag voor de 
officiële erkenning van het voorouderlijk 
grondgebied van de gemeenschap zou 
worden getekend door de vertegen-
woordigers van de 22 gemeenschappen 
van het Tikuna Cocama Yagua inheemse 
reservaat. Toch is er nog steeds genoeg 
politieke onrust in dit reservaat om deze 
gelegenheden steeds te annuleren of uit te 
stellen. Deze onrust was jaren geleden één 
van de belangrijkste redenen om een 
onafhankelijkheid voor San Martin de 
Amacayacu na te streven. Deze 
onafhankelijkheid werd echter een jaar 
geleden naast de ijskast verwezen 
(Nieuwsbrief 37). Het compromis werd 
toen de uitbreiding van het bestaande 
Tikuna Cocama Yagua inheemse reservaat 
met het voorouderlijk grondgebied van de 
gemeenschappen San Martin en Palmeras. 
En voorlopig wordt er nog ongeduldig 
gewacht op een geschikt moment in de 
lokale politiek...  
 

SAN MARTIN DE AMACAYACU EN 
DE NIEUWE... 
ELEKTRICITEITSGENERATOR!!  

Sinds ongeveer een jaar is de elektriciteits-
voorziening in de Colombiaanse Amazone 
een geprivatiseerde aangelegenheid. Na 
veel gesprekken tussen de inheemse 
gemeenschappen en “Energie voor de 
Amazone” zijn er inmiddels nieuwe 
elektriciteitsgeneratoren gearriveerd (foto 
rechtsboven) en geïnstalleerd in de meeste 
inheemse gemeenschappen in de regio en 
de voorraad diesel in de gemeenschappen 
is nog nooit zo groot geweest. Of deze ook 
daadwerkelijk klaar zijn voor dit nieuwe 
regime is nog de vraag. Voorheen werd de 
diesel voor de oude generator (foto links) 
namelijk gesubsidieerd door de overheid  
(=gratis elektriciteit voor de 
gemeenschappen). Nu zullen er spoedig 
energiemeters op elk huis geplaatst 
worden en de rekening zal maandelijks op 
de mat (ehh.. houten vloer) vallen. Niet 
betalen betekent nu:  afgesloten worden...  
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DEEL 1 VAN “GET 40 TOILETS FOR 
SAN MARTIN DONE” = DONE! 
Nadat de materialen voor de eerste 15 
toiletten half januari in San Martin de 
Amacayacu aankwamen, werd er al snel 
met de constructie begonnen. De 
betrokken families, die als eersten het 
aandeel in zand (4 zakken) en hoekpalen (4 
stuks) voor de betonnen toiletvloer klaar 
hadden staan bij hun huis waren ook als 
eersten aan de beurt. Stap één is het 
bepalen van de toiletlocatie. Daarna wordt 
de grond gelijkgemaakt voor de vloer en 
wordt de sleuf voor de PVC-afvoerbuis 
gegraven. Nadat deze buis is geïnstalleerd, 
wordt het houten raam voor de vloer 
geplaatst en volgestort met beton. Precies 
op de afvoerbuis wordt dan het toilet 
geplaatst. Precies recht, zoals de waterpas 
aangeeft. De afvoerbuis komt uit op een 
put, die over het algemeen direct ook 
wordt gegraven. Deze put wordt na de 
check afgesloten met planken, duurzaam 
hout en de leem die uit de put komt.  
Dan kan het timmerwerk beginnen. Een 
houten wand (2 meter hoog aan de 
voorkant en 1.80 meter aan de achterkant) 

met een deur en drie aluminium golfplaten 
als dak. Om het hout langer mee te laten 
gaan zullen alle toilethuisjes aan de 
binnen- en buitenkant worden geverfd met 
afgewerkte motorolie. Elke toilet heeft een 
simpel schuifslotje aan de binnenkant en 
de mogelijkheid om aan de buitenkant een 
hangslotje te gebruiken (zodat het toilet 
ook schoon blijft, als men even niet thuis 
is.... – iets dat wederom de vraag naar 
toiletten goed weergeeft). 
Inmiddels zijn er 14 toiletten succesvol in 
gebruik en is San Martin klaar voor deel 2 
van “Get 40 Toilets for San Martin Done”. 
Eén toilet van deel 1 zal tijdens deel 2 
opnieuw worden geplaatst, omdat de put 
per ongeluk gegraven werd op een 
natuurlijke bron en dus steeds vol water 
staat! Zie foto rechts boven.  
In de vorige Nieuwsbrief werd melding 
gemaakt van het verlies van de motorzaag. 
Deze is inmiddels gelukkig vervangen (foto 
links boven) en is al intensief in gebruik 
voor het benodigde hout voor deel 2 van 
het project, waarmee (dankzij jouw hulp!) 
nogmaals 15 toiletten zullen worden 
geïnstalleerd in San Martin de Amacayacu!   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOLG HET PROJECT VIA GET IT DONE!! 

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

VOLG HET PROJECT OP FACEBOOK EN LAAT EEN REACTIE ACHTER!! 

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



EERSTE VISSEN VERKOCHT! 
Sinds Kerstmis heeft het rond het 
Colombiaanse deel van de Amazonerivier 
bijna dagelijks geregend. Soms een 
langdurige motregen, maar ook zeer 
regelmatig enorme stortbuien. Het niveau 
van de rivieren is daarom al sinds maanden 
bijzonder hoog en het lijkt erop dat het 
water nog wel even blijft stijgen. Door de 
frequente regens, hoge waterniveaus en 
algemene visschaarste in de rivieren is het 
momenteel bijzonder moeilijk voor de  

 
 

vissers in de regio om een dagelijkse kost 
te verzamelen. Soms komt een visser na 
een hele dag vissen in San Martin terug 
met amper vijf vissen. Onder zulke 
omstandigheden is het natuurlijk paniek als 
de filmploeg van Travel Channel plots op 
bezoek komt om de bereiding van een 
traditioneel gerecht te filmen! Gelukkig is 
één deelnemer aan het visvijverproject al 
dusdanig ontwikkeld met zijn deel van de 
BN/DeStem Ontwikkelingsprijs, dat hij met 
een grote glimlach vijf mooie vissen 
(Brycon sp.) kon verkopen voor twee keer 
de normale prijs! 

 

________________________________________________________________________________ 

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.    


