
DARRELL POSEY GRANT VOOR 
SAN MARTIN DE AMACAYACU! 
In de email van de 53e Small World 
Foundation nieuwsbrief kondigden we al 
een verrassing aan. Met grote trots melden 
we nu dat José Gregorio Vásquez uit San 
Martin de Amacayacu de “Darrell Posey 
Fellowship for Ethnoecology and 
Traditional Resource Rights” heeft 
gewonnen! Deze prestigieuze prijs wordt 
elke twee jaar uitgereikt door de 
Ameriakaanse International Society of 
Ethnobiology (www.ethnobiology.net).  
Deze organisatie is vooral geïnteresseerd in 
studies en projecten die te maken hebben 
met de rol van inheemse mensen in 
natuurbeheer en –behoud.  
José Gegorio Vásquez zal zijn prijs 
besteden aan het project “Controle van het 
gebruik van natuurlijke bestaansbronnen in 
het voorouderlijk grondgebied van San 
Martin de Amacayacu”.  De prijs is twee 
keer 3.600 euro voor 2014 én 2015. Het 
project is niet alleen voor de controle van 
extractieactiviteiten maar ook voor 
vergaderingen in het kader van concrete 
afspraken over natuurbeheer in het 
voorouderlijk grondgebied. Deze afspraken 
zijn ook het doel van het Speciale 
Beheersplan van het Amacayacu Nationale 
Park  (Nieuwsbrief 29), maar helaas is er 
hiermee nog weinig resultaat bereikt.  
Met het doorzettingsvermogen van José 
Gregorio Vásquez hopen we hier spoedig 
verandering in te brengen! 
 

 
WEER NIEUWE VISJES! 
Het laatste budget van het INCODER 
visvijverproject is eindelijk uitgegeven! Al 
met al was het project een hele operatie: 
het werd in 2009 goedgekeurd en had in 
één jaar uitgevoerd moeten worden... 
Werkelijk álle bedenkbare redenen in de 
context van Colombia en de Amazone 
speelden mee: Enorm veel regen en over-
stromingen (en daardoor vertraagde 
vijveraanleg), te langzame administratie en 
te frequent wisselend personeel bij het 
INCODER en de enige verzekerings-
maatschappij van Leticia (jawel, het project 
was verzekerd – maar waarvoor...??), 
bureaucratische ellende met de bank-
rekening, enzovoort.    
Met het laatste budget kon er nog één keer 
nieuwe vis worden gekocht (deze keer: 
Piaractus brachypomus). Gelukkig zijn de 
11 betrokken families nog erg enthousiast 
en heeft iedereen zich ingeschreven voor 
de cursus visvijverbeheer. De deelnemers 
hebben gedurende de komende maanden 
360 uur les in de gemeenschap door een 
instructeur van het SENA in Leticia. Wij 
vinden daarom dat het visvijverproject best 
een succes genoemd mag worden!     
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VOORUITGANG KLEUTERSCHOOL 
Zoals gepland konden we eind januari beginnen 
met de bouw van de nieuwe kleuterschool voor 
San Martin de Amacayacu. Met twee vaardige 
timmermannen uit een nabije gemeenschap en 
vier helpende handen uit San Martin zelf kwam er 
schot in de zaak: Eerst de grote hoekpalen van 
duurzaam hout en korte ronde palen van 
hetzelfde hout die het fundament vormen. 
Hierover gingen de dwarsbalken en hier weer over 
de vloer. Om ook tijdens de vele buien te kunnen 
werken, kwam al snel het frame voor het dak. 
Gauw aluminium golfplaten kopen in Leticia en op 
transport gooien naar San Martin, even timmeren 
en voilá! Naast de speelruimte (9x10 meter) is de 
eetruimte (6x8 meter). De grote openingen in de 
wand worden netjes ingevuld met kleine raampjes 
(dat is een heel karwei!). In de speelruimte komt 
een afgesloten opberghok. Aan de keuken 
grenzen de toiletten en het houten kookblok, 
opgevuld met klei voor het houtvuur. Dit kookblok 
komt expres niet in de eetruimte onder het 
nieuwe dak omdat de rook de aluminium 
golfplaten snel laat roesten.  
 

De kleuterjuf Miriam is momenteel in overleg met 
het Colombiaanse Instituut voor Familiewelzijn 
(Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - 
ICBF) over de bijdrage die dit instituut kan leveren 
aan de kleuterschool. We hebben in gedachte: 
Veel verf zodat het hout langer meegaat en een 
gasfornuis zodat het koken makkelijker is. In een 
andere gemeenschap hervult het ICBF zelfs ook 
steeds de gasfles! We zijn daarom natuurlijk erg 
benieuwd naar het resultaat van het overleg. 
 

 
________________________________________________________________________________ 
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:  
IBAN: NL28RABO0132726203  
t.n.v. Stichting SMALL WORLD FOUNDATION 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.    

Kookblok Toiletten 

Eetruimte Speelruimte 


