
AANVRAAG INGELEVERD!! 
Voor de meeste mensen die deze Small 
World Foundation nieuwsbrief lezen is het 
al geen nieuws meer. Maar toch, om echt 
iedereen van dit historische feit op de 
hoogte te brengen: De aanvraag voor 
erkenning van het voorouderlijk grond-
gebied van San Martin de Amacayacu is op 
17 juli j.l. ingeleverd in de Colombiaanse 
hoofdstad Bogotá bij het Colombiaanse 
Instituut voor Landbouwontwikkeling 
(www.incoder.gov.co)! De aanvraag gaat 
om erkenning van dit gebied als uitbreiding 
op het bestaande Tikuna Cocama Yagua 
inheemse reservaat, waartoe San Martin 
de Amacayacu behoort. In Bogotá was de 
betrokken advocate (foto onder, met 
aanvraag in de hand – ook Nieuwsbrief 39) 
bij elk bezoek aan alle relevante instanties 
aanwezig en toonde zich steeds zeer 
betrokken bij de zaak.  
N.a.v. deze gebeurtenis, waar de gemeen-
schap en de Small World Foundation jaren 

naar uit hebben gekeken, zijn er inmiddels 
al vele (telefoon)gesprekken geweest. Een 
belangrijke vergadering staat alvast 
gepland voor de derde week van oktober. 
Dan zullen afgevaardigden van het 
INCODER, Nationale Parken, de gemeen-
schap en het Tikuna Cocama Yagua 
reservaat samenkomen voor analyse en 
overleg. Zonder twijfel zullen de 
beschikbare fondsen van de Small World 
Foundation (met dank aan jou!) een zeer 
bepalende rol spelen voor de nog te 
nemen stappen in het proces.  

Tijdens het verblijf in Bogotá werd er van 
de gelegenheid gebruik gemaakt om ook 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
dat van Justitie te bezoeken om actuele 
informatie te krijgen over de voortgang (of 
beter gesteld, het gebrek hieraan) van het 
project dat de interne (en inmiddels nóg 
onrustigere) politiek van het Tikuna 
Cocama Yagua reservaat aan de kaak gaat 
stellen (Nieuwsbrief 43). Dit project zou in 
juni dit jaar van start zijn gegaan, maar dat 
werd uiteindelijk de derde week van 
september. Ondertussen is er in het 
reservaat weer een andere persoon tot 
voorzitter benoemd, terwijl alle verdragen 
door de vorige zijn ondertekend... Je leest 
het al: Tijd om de dingen op een rijtje te 
zetten! 
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 “GET SHIT DONE” + GIVASHIT = 20 
WC´S VOOR SAN MARTIN! 
Op verschillende festivals (De Parade, Extrema 
Outdoor, Appelsap, Solar) werd er afgelopen 
zomer met het GET IT DONE concept GIVASHIT 
weer geld opgehaald voor verschillende projec-
ten, waaronder GET SHIT DONE. Dit Small World 
Foundation project heeft als doel om nóg 20 
toiletten te installeren in San Martin de 
Amacayacu. In totaal kwam er van GET IT DONE 
860 euro. Vrijwillers van de Small World 
Foundation hebben zelf ook de nodige toiletten 
schoon gehouden op de Boerendag en Trekker-
trek in Alphen (NB). Helaas werd de tweede dag 
Trekkertrek afgelast door het slechte weer en 
werd er alleen ´s middags geboend, speciaal voor 
de bezoekers van de afterparty in de tent. In 
totaal was de Boerendag goed voor 938 euro en 
de Trekkertrek bracht ongeveer 1500 euro in het 
laatje! Stichting Trekkertrek Alphen (www.stta.nl): 
ONTZETTEND BEDANKT VOOR DE UITNODIGING 
EN TOT VOLGEND JAAR!! Ook alle vrijwilligers: 
BEDANKT!! Op het moment van schrijven staat 
het project op 2347 van de benodigde 5000 euro. 
De komende maanden kan iedereen nog een duit 
in het zakje doen via de onderstaande project-
website! Voor meer foto´s, commentaar en 
reacties (graag!) kun je terecht op de 
onderstaande  Facebook- en Get It Done 
projectpagina´s van het project. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJECT KLEUTERSCHOOL  
In de vorige nieuwsbrief schreef de Baarlese 
Sanne Buursma over haar ervaringen in San 
Martin de Amacayacu in juli dit jaar. Zij schreef 
ook dat er tijdens haar verblijf werd 
gebrainstormd over een project om de gemeen-
schappelijke kleuterschool “Tuírupü” te vernieu-
wen. Inmiddels heeft dit project een solide 
beschrijving en is er een budget bepaald (6340 
euro). De kleuterschool werd 21 jaar geleden 
gebouwd met fondsen van de Colombiaanse 
overheid. Nadien is er weinig tot geen onderhoud 
geweest, noch is er interesse vanuit het 
Colombiaanse Instituut voor Familiewelzijn 
(Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – 
www.icbf.gov.co) om onderhoud te plegen. Het 
resultaat laat niets te raden over. De planken zijn 
verrot, de watertank is kapot en het dak lekt. Er is 
vrijwel geen speelgoed en er is alleen een 
geïmproviseerd minikeukentje waar elke dag de 
lunch voor de 25 kleuters wordt bereid met 
ingedriënten die in de stad Leticia worden gekocht 
of in de gemeenschap, met geld van het ICBF. De 
kleuters hebben een juffrouw uit de gemeenschap 
en zij wordt ook betaald door het ICBF. De nadruk 
van het programma voor de kleuters ligt sterk op 
de Tikuna cultuur: Taal, akkerbouw, visserij, jacht, 
mythologische verhalen, rituelen etc.  
Wil je specifiek een bijdrage leveren aan de 
vernieuwing van de kleuterschool, dan kan dit op 
Rabobank rekeningnummer 13 27 26 203 t.n.v. 
Stichting SMALL WORLD FOUNDATION te Baarle-
Nassau, o.v.v. ‘kleuterschool’ en je naam. Alvast 
bedankt! Het project is te volgen op 
bovenstaande Facebookpagina, waar ook meer 
foto´s en filmpjes te zien zijn.  



SUCCESVOLLE PRESENTATIES 
Afgelopen zomer zijn er voor geïnteresseerden 
twee succesvolle presentaties geweest (door 
Heike van Gils) over de activiteiten van de Small 
World Foundation. Begin augustus waren wij 
wederom te gast bij de Bibliotheek van Baarle-
Nassau/Hertog. Deze keer een speciale 
gelegenheid, omdat de stichting alweer 5 jaar 
bestaat! Sanne Buursma zette het bestuur 
namens Eetcafé De Twee Leeuwen (een etentje!) 
en Artinez (mooie bloemen!) in het zonnetje. Als 
afsluiting van de presentatie werden er twee 
video´s getoond; één van het toilettenproject en 
één van de vooruitgang wat betreft het 
grondgebied. Beide spraken boekdelen!  

De verkoop van de sieraden was eveneens een 
succes. De tweede presentatie, eind augustus, 
was in Zaal Bellevue in Chaam op uitnodiging van 
Natuurvereniging Mark en Leij 
(www.markenleij.nl). De nadruk lag nu 
vanzelfsprekend meer op de natuur en 
natuurbeheer in de Amazone, maar toch was het 
ook met deze themas onvermijdelijk om ook San 
Martin de Amacayacu en haar activiteiten te 
bespreken. 
De Small World Foundation heeft beide 
presentaties als zeer succesvol ervaringen en 
vindt ze beiden voor herhaling vatbaar! 
Bibliotheek Baarle en Natuurvereniging Mark en 
Leij: Ontzettend bedankt!! 

________________________________________________________________________________ 

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.    


