
SPANNENDE TIJDEN ... 
De maanden maart en april 2013 stonden  
voor San Martin de Amacayacu in het 
teken van nóg meer vergaderingen. In 
maart vloog José Gregorio Vásquez naar 
Bogotá om de “INCODER Subcomisión 
Temática de Territorios Indígenas de la 
Amazonia” bij te wonen (fotos pagina 3 
onder). Deze groep mensen van het 
INCODER voeren het belangrijke debat met 
de inheemse bevolking van de 
Colombiaanse Amazone over het thema 
grondgebied. Gedurende twee dagen heeft 
José flink druk uitgevoerd met de nodige 
argumenten om alsnog een onafhankelijk 
reservaat voor San Martin de Amacayacu 
en Palmeras voor elkaar te krijgen. Ook 
heeft hij de andere vijf gemeenschappen 
vertegenwoordigd zodat zij alsnog tot het 
Tikuna Cocama Yagua inheemse reservaat 
zullen behoren (Nieuwsbrief 46).   
Naar aanleiding van deze intensieve lobby 
kwam het INCODER persoonlijk dialoog 
voeren in San Martin de Amacayacu op 23 
en 24 april. Bij zulk hoog bezoek is het 
nodig om van tevoren de deelnemers te 
spreken zodat het doel van de vergadering 
duidelijk is voor iedereen. Zo kan 
voorkomen worden dat er onnodige of 
ongepaste themas naar voren worden 
gebracht. Hiervoor kwamen vertegen-
woordigers van San Martin, Palmeras en 
het Amacayacu Nationale Natuurpark 
samen op 21 april (foto rechts boven).     
Op 21 april werd er snel een akkoord 
bereikt, terwijl er op de 23e en 24e een 
aantal intensieve discussies bijna roet in 
het eten gooiden. Deze waren het resultaat 
van de aanwezigheid van mensen uit 
andere gemeenschappen en uit Puerto 
Nariño die interesse hebben in het hout, 
zand, gravel en vis in het gebied. De kalmte 
waarmee San Martin en Palmeras de zaak
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benaderden was cruciaal. Uiteindelijk werd er een 
compromis getekend waarin het INCODER, het 
Amacayacu Nationale Park en de gemeen-
schappen San Martin en Palmeras het volgende 
overeen zijn gekomen:  
 
INODER 
1. Beginnen met het proces voor een 
onafhankelijk reservaat (maand mei). 
2. Het voorstel van de vijf andere gemeenschapen 
bestuderen.  
 
Amacayacu Nationaal Natuurpark  
1. In het kader van het proces voor een 
onafhankelijk reservaat: Informatie bijdragen voor 
de sociaaleconomische studie en de digitale 
landkaarten. 
2. Het technische personeel van het INCODER 
(socioloog & topograaf) begeleiden tijdens de 
bezoeken voor de studie en de landkaarten.  
 
San Martin de Amacayacu en Palmeras    
1. Een aanvraag indienen bij het INCODER voor 
een onafhankelijk reservaat. 
2. De overige gemeenschappen informeren over 
het onafhankelijke reservaat binnen het 
Amacayacu Nationale Natuurpark. 
3. De digitale informatie voor de landkaarten 
beschikbaar stellen. 
4. Een commissie benoemen van mensen uit San 
Martin en Palmeras die de INCODER socioloog en 
topograaf begeleiden.   
5. Een aanvraag indienen voor de vijf andere 
gemeenschappen voor de uitbreiding van het 
Tikuna Cocama Yagua inheemse reservaat. 
6. Onderlinge gesprekken beginnen over het 
beheer van het onafhankelijke reservaat, ook met 
het Amacayacu Nationale Natuurpark.  
 
San Martin de Amacayacu, Palmeras en de Small 
World Foundation zijn voorzichting met juigen, 
maar een beslissende stap richting het 
belangrijkste doel lijkt zeker te zijn bereikt!  
Op 12 mei (en dankzij jouw bijdrage aan de Small 
World Foundation!) kunnen José Gregorio 
Vásquez en de gemeenschapshoofden (curacas) 
van San Martin en van één van de vijf andere 
gemeenschappen weer naar Bogotá vliegen om 
de twee nieuwe aanvragen in te dienen en 
overige zaken te bespreken. Hierover zeker meer 
in de volgende nieuwsbrief. 



       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KNOKKELKOORTS EN MALARIA 
Na de hevige regenval en hoge waterstanden in 
de rivieren is het nu de tijd van ziekte in de 
Amazone. In de ziekenhuizen van Leticia en 
Puerto Nariño arriveren boten vol met zieke 
mensen uit de inheemse gemeenschappen. De 
symptomen (koorts, rillingen, hoofdpijn) zijn 
vergelijkbaar tussen deze twee ziektes en malaria 
kan niet altijd meteen worden aangetoond in de 
bloedmonsters. Een moeilijke zaak dus, vooral als 
je geen onderkomen hebt in de plaats van het 
ziekenhuis. Dan moet de zieke vaak enkele reizen 
ondernemen voor er een diagnose kan worden 
gesteld en pillen voorgeschreven! Ondertussen 
gaat het dagelijks leven gewoon door en moet de 
zieke werken voor de maaltijden van de familie. 
Zo komen er meer besmette muggen en zieke 
mensen. Van de 512 mensen in San Martin 
hadden of hebben er meer dan 110 malaria, en 
een enkeling knokkelkoorts. Na twee maanden 
malaria in de gemeenschap kwam de provincie 
spuiten tegen muggen! Het was alleen niet erg 
effectief want muggen en nieuwe gevallen zijn er 
nog steeds... 

GEEN INTERNET 
Als je denkt dat de technologie in deze wereld 
alleen beter kan worden, dan heb je het mis! Voor 
San Martin was de dichtstbijzijnde optie voor 
internet gewoonlijk in Puerto Nariño, op een 
afstand van een uur varen. Daar waren tot voor 
kort twee redelijk functionerende internetcafés. 
Helaas kregen ze tegelijk problemen met de 
connectie en moesten ze dicht. Javier Díaz heeft 
een mobiele 3.5G USB connectie meegebracht uit 
Bogotá, maar ook die werkt alleen rond 
middernacht en laat ook het down- of uploaden 
van bijlagen niet toe. 
Hier lijdt onze communicatie met de wereld 
natuurlijk ernstig onder! De vorige nieuwsbrief 
kwam een halve maand te laat, en om van 
persoonlijke berichten maar niet te spreken. Ook 
hebben we onze informatieve website 
www.smallworldfoundation.org al een poos niet 
kunnen updaten. We hopen dat deze nieuwsbrief 
wél op tijd komt! Onze excuses voor het 
ongemak... 
 

________________________________________________________________________________ 

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.    


