
WK VOETBAL: SPANNEND!!! 
Tegen de tijd dat je dit leest, weten we wie de 
wereldbeker heeft gewonnen. Vóór het zover 
was, heeft Colombia bijna een maand compleet 
plat gelegen. Sinds 1998 heeft dit land niet meer 
kunnen meedoen met het WK voetbal. Het 
enthousiasme was dus enorm en de spanning was 
te snijden, zéker toen er tegen Brazilië gespeeld 
moest worden. In 1950 gebeurde dit voor het 
laatst en toen verloor Colombia. De grens-
overgang tussen de twee Amazonedorpen  Leticia 
(Colombia) en Tabatinga (Brazilië) ging dicht en er 
mocht die dag geen alcohol worden verkocht in 
heel Colombia. 
In San Martin de Amacayacu hebben drie families 
een schotelantenne en bij hen kon iedereen de 
wedstrijden volgen. De overwinningen op Japan, 
Uruguay en Ivoorkust gaven moed. Het Colom-
biaanse team kon door naar de volgende ronde, 
waar Brazilië op hen wachtte. De 5 minuten extra 
blessuretijd en de Braziliaanse held Neymar met 
een knietje in de rug het veld uit werken, hielpen 
niet. Het resultaat was een 2-1 verlies voor 
Colombia, met veel twijfels rond het optreden van 
de Spaanse scheidsrechter in het voordeel van 
Brazilië. Je kunt wel raden dat de Colombianen 
daar niet blij mee waren en ongeduldig uitkijken 
naar een volgende kans. Hopelijk hoeven ze niet 
weer 64 jaar te wachten! 
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DARRELL POSEY IN ACTIE  
In januari dit jaar won José Gregorio Vásquez uit 

San Martin de Amacayacu de Darrell Posey 
Fellowship for Ethnoecology and Traditional 
Resource Rights van de Amerikaanse 
International Society of Ethnobiology 
(www.ethnobiology.net) voor het project 
Controle van het gebruik van natuurlijke 
bestaansbronnen in het voorouderlijk grond-
gebied van San Martin de Amacayacu. 
Sindsdien is er al heel wat vergaderd in de 
gemeenschap. Regelmatig waren vertegen-
woordigers van het Amacayacu Nationale 
Natuurpark aanwezig.  
Tijdens deze eerste vergaderingen kwamen 
verschillende zaken aan bod. Eerst werd er 
een team samengesteld van 8 mensen die het 
gebruik van hout, zand, gravel, palmbladeren 
enzovoort zullen begeleiden. Dit team zal ook 
te voet en met de boot het voorouderlijk 
grondgebied  controleren. Hiervoor deden zij 
een GPS workshop, zodat alle informatie later 
in kaart gebracht kan worden. Gedurende 
meerdere dagen is er met een grotere groep 
geïnteresseerden vergaderd over de procedu-
re, die zal moeten worden gevolgd om een 
bestaansbron te kunnen gebruiken.    
Om de administratie wat overzichtelijker te 
maken is er een begin gemaakt met formaten 
die makkelijk zijn uit te printen en in te vullen 
voor de verschillende doelen, zoals: de 
controleactiviteiten, de aanvraagprocedure 
en de vergunning.  
In het kader van het project namen eind mei 
een aantal mensen uit San Martin deel aan 
een congres over illegale goudextractie, de 
nieuwe hype in de Colombiaanse Amazone. 
Zelfs in de Cotué rivier aan de noordgrens van 
het Amacayacu Nationale Natuurpark  zijn er 
tegenwoordig drijvende dragas actief (foto 
volgende pagina rechtsboven), een soort van 
grote rechthoekige stalen vlotten met een 
slurf die de rivierbodem kapot maakt en al het 
materiaal opzuigt. Ergens in het proces wordt 
het uiterst giftige kwik gebruikt om het goud 
uit het gesteente te halen. Dit kwik komt 
vervolgens regelrecht in de rivier terecht. 
Geografisch gezien is de stap van de Cotué 
naar de Amacayacu rivier maar heel klein. We 
proberen alles te doen om dit te voorkomen. 



  



SPONSORLOOP GEESTEREN  
Op 8 mei hebben de bijna 500 kinderen van de 
katholieke Aloysiusschool in het Overijsselse (niet 
Gelderse - excuses!!) Geesteren fanatiek gerend 
voor de kleuterschool van San Martin de Amaca-
yacu en een project van een andere stichting. De 
kinderen hebben werkelijk enorm hun best 
gedaan om geld op te halen. Het resultaat: 2900 
euro voor elk van de twee goede doelen! Tonny 
van Gils nam het bedrag in ontvangst namens de 
Small World Foundation tijdens een viering in de 
kerk van Geesteren. Iedereen die erbij was 
betrokken: BEDANKT! Nu kan de kleuterschool 
netjes worden afgewerkt.  

SMALL WORLD FOUNDATION ZOMER 
In augustus gaan de Small World vrijwilligers weer 
een witte jas aantrekken en een roze pruik 
opzetten op de zomerse evenementen in Alphen 
(NBr.) (met dank aan de Stichting Trekkertrek 
Alphen - www.stta.nl):

Deze keer willen we fondsen werven voor de 
lopende activiteiten rond de aanvraag voor 
erkenning van het voorouderlijk grondgebied en 
het beheersplan voor natuurlijke bestaans-
bronnen. Wij zoeken nog vrijwilligers die ons 
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!  
 
 

________________________________________________________________________________ 

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.    


