
SUCCESVOLLE VERGADERING!! 
Op 25 en 26 oktober j.l. werd de eerste 
vergadering gehouden naar aanleiding van 
de aanvraag voor erkenning van het 
voorouderlijk grondgebied van San Martin 
de Amacayacu als uitbreiding op het Tikuna 
Cocama Yagua inheemse reservaat. Bij de 
vergadering in Leticia waren vertegen-
woordigers van de gemeenschappen San 
Martin de Amacyacu en Palmeras, het 
Amacayacu Nationale Park en het 
Colombiaanse Instituut voor Landbouw-
ontwikkeling INCODER (www.incoder. 
gov.co) aanwezig. Al gauw bleek dat het 
Amacayacu Nationale Park geen bezwaar 
heeft tegen het voorstel en ook veel 
waarde hecht aan het samen ontwikkelen 
van een plan voor het beheer van de 
natuurlijke bestaansbronnen in het gebied. 
Het INCODER op zijn beurt vindt de 
aanvraag zeer interessant en zet hem hoog 
op de lijst van prioriteiten. Momenteel 
heeft het INCODER toevallig net groen licht 
gekregen voor heel veel aanvragen op 
landelijk niveau, die tijdens de vorige 
presidentsperiode gestagneerd waren. Het 
INCODER deed er zelfs nog een schepje 
bovenop met het voorstel om ook maar 
meteen het gebied in de rode cirkel op de 
kaart op de volgende pagina bij de 
uitbreiding te voegen. In dit gebied 
bevinden zich vier inheemse gemeen-
schappen. Sinds jaren zijn zij onderwerp 
van discussie, want er bestaan 
documenten die hen tot het reservaat 
doen behoren, maar óók die hen uitsluiten 
en bestemmen als uitbreidingsgebied voor 
de gemeente Puerto-Nariño... Het 
INCODER wil nu duidelijkheid scheppen en 
de situatie bij de aanvraag van San Martin 
en Palmeras voegen. Wij hopen natuurlijk 
dat er hierdoor geen complicaties komen... 
Van de vergadering zijn er geen foto´s. 

PROJECT TICOYA RESERVAAT 
Eind september kon het project van start 
gaan met als doel orde op zaken te stellen 
in het Tikuna Cocama Yagua inheemse 
reservaat. Dit project heeft zijn oorsprong  
gevonden tijdens een grote vergadering in 
San Martin in februari 2011. De politieke 
onrust in het reservaat is één van de 
belangrijkste redenen voor San Martin om 
een onafhankelijk reservaat na te streven. 
Dit project is een laatste poging om te 
voorkomen dat het reservaat 
fragmenteert, tegen de principes van 
inheemse reservaten in. Het project wordt 
uitgevoerd door een werkgroep van 16 
mensen uit de verschillende gemeen-
schappen van het reservaat (foto onder). 
Zij hebben de afgelopen maanden allerlei 
documenten verzameld en bestudeerd. Dit 
is de basis voor een interne regelgeving 
voor het reservaat. Er is inmiddels een 
eerste versie opgesteld. De komende 
maanden gaat de werkgroep alle 
gemeenschappen bezoeken om deze te 
bespreken. Ondertussen volgen het 
Ministerie van Justitie en het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken alles op de voet. 
Een juridisch adviseur zet de puntjes op de 
i. Alles gaat voorspoedig en dat is een goed 
teken! Wordt vervolgd... 
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Activiteiten Small  World Foundation 
Op 16 december zal de Small World Foundation 
aanwezig zijn op het evenement: Winter in Zuid, 
te Tilburg. Op deze dag is de Korvelseweg 
omgetoverd tot een gezellig 'Winterwonderland' 
in de stijl van Anton Pieck. Dit evenement belooft: 
een Santa-run, muziek, ijssculpturen, levende 
kerststal en niet te vergeten warme 
chocolademelk en glühwein en wat al nog meer. 
Mis het niet! Meer informatie is te vinden op 
www.winterinzuid.nl 
 
Voor deze dag zijn we nog op zoek naar mensen 
die willen helpen met de sieradenverkoop. Al heb 
je maar even een uurtje de tijd om mee te helpen: 
zou fijn en gezellig zijn! Kun en wil je een handje 
helpen op zondag 16 dec ergens tussen 11.00 en 
19.00u? Meld je dan snel aan via 
sbuursma@gmail.com  
BEDANKT!!! 
 
 

Kerstconcert en kerstmarkt te Rijen 
Op 16 december is er een kerstconcert in de kerk 
van de parochie van de H.Geest/Maria 
Magdalena, Hoofdstraat 58 te Rijen. Voor, tijdens 
en na dit concert is er een kleine kerstmarkt in 
deze kerk. Daar kunt U leuke, originele sieraden 
uit de Colombiaanse Amazone kopen voor de 
komende feestdagen. Deze handgemaakte 
sieraden zijn gemaakt van natuurlijke producten 
uit het gebied rond de Amazone. Dus wilt u iets 
bijzonders en origineels aan iemand schenken of 
voor uzelf kopen, kom dan eens snuffelen .  
 
U kunt er in de voormiddag terecht na de 
kerkdienst van 10 uur en 's avonds vóór en ná het 
kerstconcert. Tot ziens in Rijen!! 
 
 

 
 

________________________________________________________________________________ 

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.    
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