
INCODER BEZOEK 
De eerste week van juli 2013 stond voor 
San Martin de Amacayacu en Palmeras 
geheel in het teken van het bezoek van het 
INCODERteam aan de gemeenschappen in 
het kader van de aanvraag voor officiële 
erkenning van het voorouderlijk grond-
gebied. Het team bestond uit twee 
antropologen, twee geografen en één 
juridisch adviseur. Gezien de grote omvang 
van het gebied werd er gekozen om de 
meest cruciale grenzen nog eens na te 
lopen, en niet het hele gebied. Hiervoor 
gingen er twee teams naar het regenwoud 
gedurende drie dagen. Ondertussen hiel-
den de antropologen zich bezig met de 
sociaaleconomische studie. Hiervoor wer-
den de akkers van de mensen bezocht en 
interviews gehouden. Ook werd er een dag 
vergaderd met het Amacayacu Nationale 
Natuurpark. Op deze dag waren er veel 
discussies en moest er uiteindelijk wel een 
compromis worden gesloten om het doel 
van het bezoek niet serieus in gevaar te 
laten lopen: De hoek waarin zich de 
faciliteiten van het park bevinden, zal niet 
bij het nieuwe reservaat komen en als 
onderhandelmiddel werd er besloten dat 
er een extra stuk land bij zou kunnen 
komen in het noorden. Verder meent de 
juridisch adviseur, dat de gebieden A en B 
niet bij het nieuwe reservaat kunnen 
komen, omdat zij al deel uitmaken van het 
bestaande Tikuna Cocama en Yagua 
inheemse reservaat. Echter, het misbruik 
van de natuurlijke bestaansbronnen in 
deze gebieden door een gebrek aan goed 
bestuur in dit reservaat, is nu juist het 
grootste argument voor San Martin om 
juist onafhankelijk te willen zijn... Het lot 
van deze gebieden zal zeker nog terug 
komen in de gesprekken die nog zullen 
volgen op het INCODERbezoek!  

REGELGEVING TIKUNA, COCAMA 
EN YAGUA INHEEMS RESERVAAT 
In de tiende maand na de start van het 
project om een regelgeving op te stellen 
voor het Tikuna Cocama en Yagua 
inheemse reservaat, was het dan zover: 
Het digitale document kon artikel voor 
artikel (109 in totaal!) worden 
gepresenteerd op een scherm aan het 
“Congres Wone”. Dit is de naam voor het 
evenement waarbij ten minste 20 
vertegenwoordigers van alle 22 inheemse 
gemeenschappen samen komen en 
besluiten nemen over het reservaat. Zo`n 
evenement heeft natuurlijk nogal wat 
voeten in de aarde, want transport en 
maaltijden voor de honderden deelnemers 
moeten goed zijn geregeld. Gelukkig was er 
in het kader van het project genoeg geld 
beschikbaar (afkomstig van de 
Wereldbank/Ministerie van Justitie en het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken) en kon 
alles vlot verlopen. Ook nam de 
Colombiaanse Nationale Inheemse 
Organisatie (ONIC) een dag deel aan de 
gesprekken.   
We vermelden dit project steeds in deze 
nieuwsbrief omdat Heike van Gils er als 
vrijwilliger vanaf het begin bij is betrokken 
en ook omdat er een aantal extra kosten 
waren om het project door te kunnen laten 
gaan en die betaald zijn uit “onze pot”. 
Uiteindelijk hopen we hiermee te bereiken 
dat een beter reservaatbestuur leidt tot 
een beter beheer van de natuur en 
mensen. Dit zou natuurlijk positief nieuws 
zijn voor het voorouderlijk grondgebied 
van San Martin. Op het 'Congres Wone' 
werd Heike van Gils ook als natuurlijk 
onderdeel van de gesprekken gezien en 
haar woorden werden steeds met grote 
aandacht in ontvangst genomen. Een 
bijzondere ervaring! 
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SMALL WORLD FOUNDATION ZOMER 
Als je dacht dat de Small World Foundation het nu 
hierbij zou laten, dan heb je het mis! Deze zomer 
zit nog hartstikke vol met activiteiten om San 
Martin de Amacayacu een handje te helpen. Met 
name gaat het om fondsenwerving voor de 
geplande nieuwe kleuterschool, een initiatief 
mede gelanceerd door de Baarlese Sanne 
Buursma. Hiervoor gaan de Small World 
vrijwilligers weer een witte jas aantrekken en een 
roze pruik opzetten op de volgende zomerse 
evenementen in Alphen (NB) (met dank aan de 
Stichting Trekkertrek Alphen - www.stta.nl):

Hiervoor zoeken wij natuurlijk nog vrijwilligers die 
ons (met of zonder pruik!) een handje willen 
helpen met het schoonhouden van de toiletten op 
deze dagen. Ook hulp voor een paar uur is zeer 

welkom!! Graag aanmelden bij Tonny of Heike van 
Gils (0135078003 - heike_van_gils@hotmail.com). 
Als je ons niet kan helpen, maar wel op de 
evenementen aanwezig bent: Kom maar langs 
voor een schoon toilet!  
 
Ook nog voor de maand augustus:  
 

________________________________________________________________________________ 

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.    


