
VERGADERING MET MOCAGUA 
Op 22 februari jl. werd er in San Martin de 
Amacayacu een vergadering gehouden met 
vertegenwoordigers van de gemeenschap-
pen Palmeras en Mocagua en van het 
Amacayacu Nationale Natuurpark over de 
gewenste uitbreiding van het Tikuna 
Cocama Yagua (TICOYA) inheemse 
reservaat ten behoeve van San Martin en 
Palmeras. Mocagua was hiervoor te gast 
omdat het TICOYA-reservaat door de 
uitbreiding gaat grenzen aan het reservaat 
van Mocagua. Het Amacayacu Nationale 
Park was te gast, omdat de uitbreiding zich 
binnen dit natuurpark bevindt (zie kaart 
nieuwsbrief 46). Mocagua heeft geen 
bezwaar tegen de uitbreiding. Integendeel, 
de vertegenwoordigers waren erg gemoti-
veerd door de plannen van San Martin en 
Palmeras en willen nu ook een uitbreiding 
voorstellen van hun eigen reservaat....  
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JAVIER DIAZ WEER IN SAN MARTIN  
“Recentelijk ben ik weer gearriveerd in San 
Martin de Amacayacu. Mijn eerste bezoek aan 
de gemeenschap was in 2008, en het is nu 
voor mij vrijwel onmogelijk om alle positieve 
veranderingen waarvan ik getuige ben 
geweest, niet te zien. Vanaf het eerste begin 
(het maken van de landkaart van het 
voorouderlijk grondgebied in 2006) tot 
vandaag is er een tendens van constante 
verandering merkbaar. Ik ben meegegaan 
naar het regenwoud met de mensen van San 
Martin en ik heb het gebied leren kennen. 
Tijdens deze trips naar het regenwoud heb ik 
de mensen geleerd om met de GPS om te 
gaan. Daarna heb ik meegeholpen om de 
digitale landkaarten te maken, die in feite zijn 
gebaseerd op de culturele interpretatie die 
inheemse mensen hebben van het gebied. 
Het hele proces is een platform voor 
communicatie tussen de generaties, hetgeen 
ook de interactie tussen de gemeenschap en 
de Colombiaanse overheid heeft bevorderd. 
Op deze manier wordt San Martin de 
Amacayacu momenteel door de 
gemeenschappen in de regio gezien als een 
voorbeeld wat betreft de organisatie en 
kennis van een inheems grondgebied. Dankzij 
een langdurig intern reflectieproces is ook de 
vooruitgang op politiek gebied merkbaar. Dit 
is tot uiting gekomen in het huidige project 
voor de regelgeving voor het Tikuna Cocama 
Yagua reservaat, gecoördineerd door José 
Gregorio Vásquez uit San Martin. De steun 
van de Small World Foundation heeft kennis 
en initiatief in beweging kunnen brengen. Dit 
heeft positieve consequenties voor het 
welzijn van de gemeenschap. Colombia erkent 
de rechten van de inheemse bevolking, maar 
financiële steun is toch vaak nodig om deze 
rechten tot uiting te laten komen.  
Momenteel studeer ik in Canada (Franstalig 
Quebec) en daar zie ik een vergelijkbare 
situatie wat betreft de inheemse volkeren. 
Voor mij is de situatie van de Amerikaanse 
voorouderlijke culturen nu beter begrijpbaar. 
Ook in Canada worden de rechten van de 
inheemse volkeren erkend. Toch is ook daar 
de oplossing voor veel lokale problemen 
alleen mogelijk op initiatief van lokale mensen 
met de steun van verschillende organisaties. 
Zo is er in Quebec een organisatie van een 
groep architecten met steun van een aantal 
universiteiten en vrijwilligers, met een 
programma voor huizenbouw. 



 Ook zijn er in de steden hulpcentra die 
administratieve en logistieke steun geven aan 
de inheemse mensen, die in de stad leven of 
de stad bezoeken. Deze centra zijn autonoom 
en functioneren dankzij eigen projecten in 
overeenkomst met verschillende instanties. 
Dit soort initiatieven kunnen een oplossing 
betekenen voor basisbenodigdheden. Ook 
bestaat er een recreatief en educatief 
programma “Wapikoni Mobiel” dat films en 
documentaires toont in de gemeenschappen. 
Met deze voorbeelden wil ik benadrukken hoe 
belangrijk organisaties zoals de Small World 
Foundation kunnen zijn. Deze stichting is een 
belangrijk element geweest als katalysator 
voor verschillende projecten.  
Ik wil afsluiten met te zeggen, dat ik blij ben 
dat ik zo´n groot deel van de laatste jaren heb 
besteed aan het bezoeken van San Martin de 
Amacayacu. Ik heb fantastische momenten 
meegemaakt en ik ben getuige geweest van 
de evolutie in het welzijn van de bewoners. 
Bijvoorbeeld, de installatie van de toiletten en 
watertanks heeft de sanitaire omstandig-
heden ontzettend verbeterd. Het visvijver-
project heeft het economisch welzijn en de 
beschikbaarheid van dierlijke eiwitten positief 
beïnvloed voor deelnemende families. Dit 
soort projecten groeien en betekenen ook 
nieuwe uitdagingen, maar de voordelen zijn 
duidelijk zichtbaar in deze regio, gedomineerd 
door de beweging van de machtige Amazone 
rivier! Hier een collectie foto´s van een aantal 
mooie momenten van de afgelopen jaren!      
      



KLEUTERSCHOOL EN ICBF 
Begin maart was er een vergadering in de 
kleuterschool van San Martin de Amacayacu. 
Vertegenwoordigers van het Colombiaanse 
Instituut voor Familiewelzijn (Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF) waren 
er om het jaar 2013 uit te stippelen. In de 
vergadering kwam aan bod, dat er plannen zijn 
om de kleuterschool te vernieuwen. Meteen wilde 
het ICBF alle details weten om de 
bouwactiviteiten ook op de kalender te kunnen 
zetten. De kleuterjuf heeft hun enthousiasme 
diplomatiek afgeremd door te antwoorden dat de 
plannen nog weinig concreet zijn en zeer 
afhankelijk van het succes van de fondsen-
wervingsacties in Nederland. Zodra de bouw van 
start kan gaan, informeert zij deze 
vertegenwoordigers. Het ICBF is dan zeer 
geïnteresseerd om de kleuterschool te 
ondersteunen met speelgoed, serviesgoed, 
kookgerei, stoeltjes, enzovoort. Financiële steun 
kunnen zij helaas niet geven.  
 

San Martin de Amacayacu zelf heeft dit jaar 
ongeveer 850 euro van de jaarlijkse overheids-
subsidie voor de gemeenschap bestemd voor de 
kleuterschool. Helaas is het proces om deze 
subsidie ook daadwerkelijk in handen te krijgen 
erg ingewikkeld en onderwerp van corruptie. Wij 
hopen op het beste, maar zijn voorzichtig met ons 
enthousiasme hierover. Er kan nog van alles met 
deze fondsen gebeuren....   

 
________________________________________________________________________________ 

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.    


