
WERELDBANK EN MINISTERIE 
VAN BINNENLANDSE ZAKEN AAN 
BOORD VOOR NIEUW PROJECT 
 In de laatste nieuwsbrief werd er geduld 
gevraagd voor het grote moment dat de 
aanvraag voor de officiële erkenning van 
het voorouderlijk grondgebied van San 
Martin de Amacayacu  zou worden 
getekend door de vertegenwoordigers van 
de 22 gemeenschappen van het Tikuna 
Cocama Yagua (Ticoya) inheemse 
reservaat. Dit betekent natuurlijk niet dat 
er met gekruiste armen gewacht wordt op 
dit moment. De afgelopen maanden is er 
door vertegenwoordigers van San Martin 
de Amacayacu, het Ticoya reservaat, het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en de 
Small World Foundation hard gewerkt aan 
een project dat de interne (onrustige) 
politiek van dit reservaat aan de kaak stelt. 
Dit project houdt in dat er gedurende 7 
maanden veel vergaderd gaat worden met 
alle 22 gemeenschappen en met 
verschillende externe(overheids)instanties. 
Voor San Martin is dit een mooie kans om 
nogmaals argumenten aan te dragen en te 
rechtvaardigen m.b.t. het voorouderijk 
grondgebied, zodat de andere gemeen-
schappen en instanties wellicht meer 
begrip voor de situatie van de gemeen-
schap kunnen opbrengen.  
Op het moment dat deze nieuwsbrief op 
de deurmat valt, zal het project van start 
zijn gegaan met 25.000 euro van het 
Colombiaanse Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en 20.000 euro van de Wereldbank. 
De Small World Foundation heeft met veel 
tijd en inzet en een klein beetje geld 
bijgedragen aan de ontwikkeling van het 
project. Als het duidelijk in het voordeel 
van San Martin is, zal de stichting tijdens 
de uitvoering ervan waarschijnlijk alleen 
kleine monetaire bijdrages leveren voor 
specifieke activiteiten. 
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DEEL 2 “GET 40 TOILETS FOR SAN 
MARTIN DONE” = BIJNA DONE! 
Bijna had deel 2 van het toilettenproject 
voor San Martin vertraging opgelopen. 
Dankzij een laatste poging om misschien 
nog een winkel te vinden die losse 
toiletpotten op voorraad  had, kon deze 
vertraging vermeden worden. Na 2 uur 
rondjes rijden op een oude blauw met 
witte brommer vonden we, ergens in een 
verscholen winkeltje en tot ieders 
verbazing, de laatste 12 toiletpotten in 
Tabatinga!!!!  

Elke andere winkel had hetzelfde verhaal: 
dat er zelfs in de Braziliaanse stad Manaus 
geen potten meer te krijgen waren, en dat 
het dus maar afwachten was wanneer ze 
naar Tabatinga zouden komen met de 
boot. Met onze trotse vondst konden we 
gelukkig vooruit!     
Alles loopt zó op rolletjes, dat de Baarlese 
Iris Verstappen en Heike van Gils al snel 
onderweg waren om zich nógmaals in de 
zetten voor toiletten voor San Martin. Deze 
keer gaat het om 20 toilethuisjes, zodat 
ook de laatste huizen in de gemeenschap 

kunnen worden voorzien. Aan boord is ook  
Sanne Buursma (ook uit Baarle-Nassau), 
die vanaf begin juni een aantal weken in 
San Martin zal verblijven om het project en 
het leven in San Martin persoonlijk  mee te 
maken.  
 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT! 
 In het kader van dit nieuw gelanceerde 
project 'GET 20 TOILETS FOR SAN MARTIN 
DONE' en de geslaagde toiletacties op de 
verschillende Brabantse evenementen 
afgelopen zomer 2011, zal de Small World 
Foundation zich ook weer gaan inzetten op 
deze evenementen tijdens de komende 
zomer 2012. Om het beoogde budget 
(5.000 euro) te behalen voor de installatie 
van nog 20 toiletten in San Martin zullen er 
weer de nodige toiletten verzorgd worden 
op:de Boerendag (zondag 11 augustus) en 
Trekkertrek (zaterdag 25 en zondag 26 
augustus) in Alphen (NB). WIJ ZOEKEN 
HIERVOOR NOG EXTRA VRIJWILLIGERS!!! 
Heb jij interesse om tijdens deze zomerse 
evenementen een bijdrage te leveren aan 
het leven van inheemse mensen in de 
Amazone met minder kansen (en 
toiletten...) dan jij? Of ken je iemand die 
hier niet over aarzelt? Ook een paar uur of 
halve dagen zijn erg welkom! Onkosten 
worden natuurlijk vergoed. Aarzel niet en 
stuur gauw een e-mail naar 
heike_van_gils@hotmail.com en HELP US 
TO GET IT DONE! 
Op de Social Sofa tijdens de Dag van het 
Platteland in Alphen 2011: 
 
 

+ 20 !! + 20 !! 
Iris Heike Sanne 

+ 20 !! 



 

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 



HISTORISCH HOGE WATER-
STANDEN IN DE AMAZONE 

De regens die sinds Kerstmis zijn gevallen, 
zijn nog niet opgehouden. Waterniveaus in 
de Amazoneregio hebben recordhoogtes 
bereikt en op het moment van schrijven 
(eind april) is er nog geen daling in zicht. 
Veel gemeenschappen geven een trieste 
aanblik: Alleen de daken van de huizen zijn 
zichtbaar en de oogsten zijn verloren. De 
komende maanden zullen veel families 
elders logeren en de overheid zal nog veel 
voedselpakketten moeten afleveren. In de 
grotere plaatsen als Leticia (+35.000 
inwoners) en Puerto-Nariño (+5.000 

inwoners) is ook de middenstand de dupe: 
Winkels vol water en weinig tot geen 
klanten. Ondanks het feit dat San Martin 
de Amacayacu op een berg is gelegen, is de 
situatie ook zeker een tegenvaller. Van de 
12 visvijvers staan er minstens 6 helemaal 
onder water (gelukkig waren de kleine 
visjes nog niet geplaatst!). Vele honderden 
aangeplante jonge bomen voor hout van 
hoge kwaliteit zijn voortijdig door het 
water verrot, omdat ze niet resistent zijn 
tegen langdurige overstroming. Alle rivier-
stranden, waar mensen zand halen voor 
het cement van de toiletten, liggen 
momenteel ook onder water....  

 

____________________________________________________________________________ 

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.    


