
VERSLAG VAN BEZOEK UIT NL! 
Meestal schrijf ik, Heike van Gils, minder 
persoonlijk dan dat ik voor deze edite 
geschikt vind! En dat in het kader van het 
bezoek aan Colombia door mijn ouders, Ad 
en Tonny, gedurende drie weken in 
oktober. Op 1 oktober namen zij eindelijk 
het vliegtuig naar deze verre bestemming. 
Na een week jetlag, chaos, enorm veel 
indrukken, lawaai en verwondering in de 
miljoenenstad Bogotá (druk, goudmuseum, 
straatleven, beste biefstuk, Transmilenio, 
smaragdmuseum, Candelaria historisch 
centrum, botanische tuin, etc.), een bezoek 
aan een enorme zoutmijn (Zipaquirá) en 
urenlang bikkelen en planten kijken in de 
unieke páramo rond 3600 meter hoogte 
(bij Villa de Leyva in Iguaque Nationaal 
Park, zie Nieuwsbrief 21), leken ze er klaar 
voor om  12 dagen in het tropische San 
Martin de Amacayacu door brengen!  
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Na een emotionele ontvangst door mijn familie 
was het vooral rustig aan doen om aan de 
overweldigende hitte te kunnen wennen en om 
alle indrukken een plaats te kunnen geven. Zóveel 
mensen groeten en handen schudden! En dan 
langzaam de activiteiten: Cassave (=yuca) planten 
in de knetterend hete zon, geduldig vetgemeste 
vissen vangen in een visvijver, chambira touw 
draaien en armbandjes maken (óók Ad!), masato 
drinken bij het fariña omscheppen, ouderwets 
kleren wassen in de rivier, stoer planken zagen 
met de motorzaag (voor de kleuterschool!), 
dieren en planten bekijken in het regenwoud, 
gewassen oogsten op de chagra, vissen op de 
rivier en schoonmaken in de keuken...  

 



Tussen de bedrijven door hebben Ad en Tonny 
uitgebreid de tijd genomen om kennis te maken 
met alle Small World Foundation projecten: Het 
grondgebied, de visvijvers, de kleuterschool, de 
toiletten en de watertanks. Het project voor de 
kleuterschool Tuirupü is het meest actueel, dus 
plaatsen we hier de betreffende fotos! 

  



MIGUEL VÁSQUEZ LUNA – R.I.P. 

Na vele decennia verbeten strijd te hebben 
geleverd voor de inheemse bevolking van 
Colombia, is op 8 september j.l. Miguel Vásquez 
Luna overleden. Meneer Vásquez was werkzaam 
als directeur inheemse aangelegenheden bij het 
INCODER, de overheidsinstantie die beslist over 
inheemse landerkenningen. Met een enorme pijn 
in ons hart hebben wij het nieuws vernomen: 
Meneer Vásquez was het afgelopen jaar 
onverwacht de reddende engel bij het INCODER 
door het onafhankelijkheidsvoorstel voor het 
voorouderlijk grondgebied van San Marin weer 
leven in het blazen. Inmiddels heeft zijn team de 

sociaaleconomische 
studie bijna klaar en 
heeft ook het 
Amacayacu Nationaal 
Park een constructief 
concept ingeleverd. 
Dit zijn enorm 
belangrijke stappen, 
maar hoe of hoe snel 
het proces nu verder 
zal gaan zonder 
meneer Vásquez is op 
het moment van 
schrijven onzeker. Er 
is nog geen vervanger 
benoemd en we hopen maar dat zijn vervanger 
t.z.t. dezelfde kijk op zaken heeft...  
 
Namens San Martin de Amacayacu, de Small 
World Foundation en andere betrokkenen hebben 
we samen met mijn ouders een laatste groet 
gebracht aan Miguel Vásquez Luna op zijn 
rustplaats ten noorden van Bogotá. Wij zullen de 
moed er zeker in houden en we blijven rekenen 
op de gewenste afloop! Duim je met ons mee? 

________________________________________________________________________________ 

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 IBAN: NL28RABO0132726203 
t.n.v. Stichting SMALL WORLDFOUNDATION te Baarle-Nassau,  
o.v.v. ‘nieuwsbrief’ en Uw naam (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.    


