
BELANGRIJK BEZOEK BOGOTÁ 
Eind april reisden José Gregorio Vásquez en 

Heike van Gils naar Bogotá voor een week 

om op alle fronten de lobby voor de 

erkenning van het voorouderlijk grond-

gebied van San Martin de Amacayacu voort 

te zetten. Ten eerste was er een nationaal 

congres voor alle inheemse volken, 

georganiseerd door het Colombiaanse 

Ministerie van Binnenlandse Zaken. Na een 

week dialoog voeren vorig jaar heeft dit 

ministerie heel veel geld beloofd aan 

verschillende inheemse organisaties om 

land te kopen en om de sociaal-

economische studies uit te voeren die 

nodig zijn voor de uitbreiding van 

bestaande inheemse reservaten of de 

vorming van nieuwe. Verwarrend genoeg is 

het INCODER niet betrokken bij dit 

akkoord, terwijl dit de juist overheids-

instelling is met de taak om inheemse 

reservaten uit te breiden of nieuw te 

vormen...  

Ondertussen gaat het werk voor de sociaal-

economische studie voor San Martin de 

Amacayacu en Palmeras dus nog gewoon 

door, in handen van het INCODERteam dat 

in juli 2013 in deze gemeenschappen 

was.Teleurstellend genoeg heeft de studie 

bijna een jaar vertraging opgelopen door 

de juridisch adviseur van het team, een 

mevrouwdie pas recentelijk simpelweg een 

zeer ontoereikend product heeft 

ingeleverd. Het juridische onderdeel van de 

sociaaleconomische studie moet op dit 

moment dus nog vanaf nul worden 

geschreven... 

Gelukkig heeft de rest van het INCODER-

team wél haar best gedaan en een 

geschikte persoon gevonden voor het 

juridische deel. Wij kunnen nu niet veel 

meer doen dan hopen op spoedig 

resultaat! 

 

Ook het Amacayacu Nationale Natuurpark 

heeft haar bureaucratische kant laten zien 

met een zeer onduidelijk concept over de 

aanvraag van San Martin en Palmeras, 

terwijl de positie van dit park simpelweg 

positief zou moeten zijn volgens de 

uitspraken gedaan in de verschillende 

gesprekken. Een stevigevergadering met 

vertegenwoordigers van nationale parken 

“hogerop” in Bogotá was nodig om alsnog 

een geschikt document te kunnen 

ontvangen één dezer dagen... 

Verder kon het Ministerie van Binnen-

landse Zaken op een bezoek rekenen 

omduidelijkheid te geven (niet om te 

vragen!!) over wiens mening legaal gezien 

het meeste gewicht heeft over de 

aanvraag: De gemeenschappen San Martin 

de Amacayacu en Palmeras zelf (ja!) of een 

overkoepelende vereniging van inheemse 

gemeenschappen (nee!).  

Conclusie: Je zou zeggen dat een overheid 

wel weet hoe het allemaal zit. Welkom in 

het beroemde Locombia... (loco is gek)! 

De gesprekken waren niet geschikt om 

foto´s te maken, dus helaas zul je het 

moeten doen met een paar indrukken.. 
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Dag 2 nationaal congres: Delegatie Amazone op de achtergrond 

Ergens op straat: Oneens met de 

herverkiezing van de huidige president 

Santos want “de mafia zaldoorgaan”. 

Dag 1 nationaal congres: Nog best wat lege stoelen. 

Dag 4 dag van de arbeid: Even een potje chinees 

dammen tijdens het corrigeren van een onderdeel 

van de sociaaleconomische studie met een mevrouw 

van het INCODERteam. 

Dag 5 nationaal congres: Alleen de viceminister van Binnenlandse 

Zaken komt de conclusies van het congres aanhoren… 

Dag 2 nationaal congres: De volledige definitie 

van “voorouderlijk grondgebied”. 

Dag 2 nationaal congres: Samen op de bank in de lobby van het 

hotel om de situatie in Colombia wat betreft de erkenning van het 

voorouderlijk grondgebied van de inheemse volken samen te 

vatten. 

Dag 1-3&5 nationaal congres: Uitzicht. 



KLEUTERSCHOOL IN GEBRUIK!!
Ondanks het feit dat er nog details niet klaar zijn 

(een aantal kasten, een paar tafels, 

dakgoot, etc), kunnen we je met trots vertellen 

dat kleuterschoolTuirupü in San Martin in gebruik 

is genomen! Op 13 mei werd de inauguratie 

gevierd met alle kinderen en hun ouders. Overige 

gemeenschapsbewoners waren ook welkom om 

de feestelijkheden mee te maken. 

de kleuterjuf Miriam, de gemeen

(curaca) Orlando en Heike namens de Small World 

Foundation hun toespraak. Daarna werd het 

oranje lint geknipt en waren er verschillende 

ludieke presentaties. De dag werd afgesloten met 

cake, frisdrank en partijtjes moddervoetbal op het 

veldje voor de kleuterschool. Een mooie dag!

Maar voor het allemaal zover was in San Martin

werd er in het Gelderse Geesteren eerst nog een 

sponsorloop gehouden door de kinderen van de 

Aloysiusschool om geld op te halen

kleuterschool en een paar andere onafhankelijke 

goede doelen. Namens San Martin de Amacayacu 

en de Small World Foundation: Iedereen 

bedankt! We mogen echt trots zijn op dit 

geweldige project! 
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________________________________________________________________________________ 
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.    


