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TERRITORIUM  VELDWERK 

Half juli was de grote dag dat de eerste 
boom werd gemarkeerd met oranje verf 
(gesponsord door de Nieuwsbrief donaties!) 
en zijn positie werd bepaald met GPS (foto): 
het beginpunt van de lange lijn die bijna het 
hele ancestrale gebied van San Martin zal 
omvatten. Op dit moment is dit gebied 
onderdeel van het Nationale Natuurpark 
Amacayacu, maar door het gebrek aan 
controle over de extractie van natuurlijke 
bestaansbronnen (hout, zand etc.) wil San 
Martin meer zeggenschap krijgen over dit 
gebied, waarvan zij afhankelijk zijn voor hun 
dagelijkse behoeften: visserij, hout, 
bladeren voor daken, wild, medische 
planten. Door de dialoog aan de hand van 
de resultaten van het Bossen Nood Fonds 
project over de extractie van deze 
bestaansbronnen is het lokale bestuur van 
het Natuurpark in principe akkoord met het 
voorstel om San Martin meer 
verantwoordelijkheid te geven over het 
gebied. Er is in elk geval al een voorlopig 
plan opgesteld waarin de regels over het 
gebruik van de bestaansbronnen in dit 
gebied preciezer zijn opgeschreven. Het is 
een begin.. ☺ 

Inmiddels zijn er al concrete stappen 
ondernomen met de verantwoordelijke 
overheidsorganizatie INCODER; in eerste 
instantie is het de bedoeling dat de hele 
grote resguardo (waarvan San Martin met 
nog 21 andere gemeenschap deel uit 
maakt) met dit gebied vergroot wordt 
alvorens het samen met het huidige legale 
territorium van de gemeenschap 
onafhankelijk wordt.  

Het is gebleken dat de resguardo 
leider (curaca mayor genaamd) flink mee 
heeft gewerkt aan het uitgeven van illegale 
vergunningen. Deze wordt in september 
vervangen en misschien is dan dit 
onafhankelijksplan niet eens nodig: met een 
beetje fatsoenlijk iemand aan het hoofd van 
de grote resguardo is misschien wel een 
meer gecoordineerd gebruik van de 
bestaansbronnen mogelijk en daar gaat het 
San Martin hoofdzakelijk om.  

  
TERUG IN DE AMAZONE 
In juli was ik dus niet bij deze eerste grote 
dag voor San Martin, maar was ik in 
Nederland! Na terugkomst moest ik 
natuurlijk concrete stappen maken met 
betrekking tot de steun die de UNESCO 
voor het bladsnij mieren project heeft. Er 
moesten bijna twee maanden lang heen en 
weer geschreven worden tussen UNESCO 
en het SINCHI (het onderzoeksinstituur 
vanuit waar ik sinds een jaar werk) over het 
preciese hoe en wat tot het contract er was 
en de fondsen werden overgemaakt. Want 
eigenlijk hadden we over de 20.000 dollar 
gevraagd en nu is er precies 10.000 dollar. 
Heel fijn natuurlijk, maar daarom moeten er 
weer het nodige aangepast worden aan het 
project. Ook moest er uit worden gezocht op 
welke SINCHI bankrekening alles moet 
komen. Bovendien is de communicatie 
vanuit de UNESCO in het engels en moet 
elke regel precies in het spaans worden 
vertaald voor de grote bazen van SINCHI.... 
Een boel werk allemaal, maar wel met een 
zekere toekomst: 10.000 dollars!! Dat is 
zeker welkom en heeft mij een mooie 
positie binnen het instituut bezorgd: nu lijkt 
er opeens wel weer budget te zijn voor 
andere ‘zeer wetenschappelijke 
mierenzaken’ die ik voor mijn promotie 
onderzoek moet doen wil de vakgroep mijn 
onderzoeksvoorstel accepteren.  Dat wilden 
ze namelijk niet doen als ik me alleen bezig 
hield met  praktische dingen.. tja.. de 
wetenschap he?! Ze kunnen er wat van.. ☺   



BOEKHOUDING TIME.. 
In eerdere nieuwsbrieven heb ik uitgaven 
van nieuwsbrief donaties her en der 
vermeld, maar nog niet eerder heb ik een 
uitgebreide vermelding gedaan. Op de 
volgende pagina kunt U deze wel vinden. 
Door een zeer gul gebaar van een van de 
Nieuwsbrief donateurs staat het totaal aan 
donaties nu bijna op 6000 euro, waarvan 
ongeveer een derde is uit gegeven. De 
belangrijkste steun zal het komende jaar 
nodig zijn nu de projecten echt ten uitvoer 
gebracht zullen worden en er zonder twijfel  
bepaalde dingen tekort komen zoals eten 
voor de vele dagen in het veld territorium 
markeren. Dit was niet mogelijk op te 
nemen in het BothENDS budget en om nou 
vier dagen op alleen bakbanaan en yuca te 
leven..  

De Nieuwsbrief heeft ook al een behoorlijke 
bijdrage geleverd, in de vorm van spijkers 
en ijzergaas, aan de constructie van het 
gemeenschapshuis (zie foto) waarvan het 
hout deels door het Nationale Natuurpark 
Amacayacu wordt bijgedragen en deels 
door de de gemeenschap, de golfplaten 
waren van het oude gemeenschapshuis. Er 
is teer bijgedragen voor het oplappen van 
de gemeenschapsboot. Op de foto is er een 
voorbeeld te zien van wat er mogelijk is met 
het brand-aparaatje als er electriciteit is. 
Zo’n bewerkte peddel kan in het winkeltje in 
het toeristencentrum van het park voor 
ongeveer 20 a 3 euro verkocht worden en 
kost in totaal een uur of 15 werk. In eerste 
instantie is er gekozen voor de aankoop van 
een benzine generator voor de verlichting 
de ruimte als er ’s avonds vergaderingen 
worden georganiseerd. Op dit moment ben 
ik een aanvraag aan het indienen bij 
Onemen (www.onemen.org) voor een 
degelijke zonne-installatie. Zou deze 
worden gekocht met het budget van de 

Nieuwsbrief, dan zou er nog te weinig 
speling overblijven voor de ondersteuning 
van de projecten, naar mijn inschatting. 
Door een specifieke donatie van een 

organisatie uit Baarle-Nassau was er de 
mogelijkheid een digitale videocamera te 
kopen om hiermee op een makkelijke en 
originele manier verslag te kunnen doen 
van de activiteiten aan de betreffende 
organisaties. Dit is voor beide partijen een 

stuk creatiever dan een 
verslag schrijven. 
Uberhaupt wordt er in een 
gemeenschap als San 
Martin bijzonder weinig 
geschreven of gelezen; het 
is een erg verbale cultuur 
waar mensen ’s avonds 
echt urenlang kunnen 
doorbabbelen bijvoorbeeld 
over de voetbalwedstrijd 
van die dag. Of verhalen 
vertellen over de jacht, 
over wanneer ze toen die 
enorme vis hadden 
gevangen!! Wel was er 
uitdrukkelijk vraag naar het 
boek waarin de inheemse 
wetgeving staat 
samengevat, en het boek 
van de nationale wetgeving 
wat betreft de natuurlijke 
bestaansbronnen.  



 
 
Ongeveer 4 procent van het budget is  
besteed aan handwerken als kadootje voor 
elke lezer. Hierdoor zijn er nog extra 
aanvragen voor handwerken gekomen en 
zo lokale vrouwen aan inkomsten geholpen. 
Verdere bijdragen: onderhoud 
buitenboordmotor (die anders allang niet 
meer had gelopen), materialen visvijers, 
schrijfmachine, benzine, etc.  

 

2005 EURO 
April  
Kopieerkosten 1,58 
Kopieerkosten 0,35 
Kopieerkosten 3,47 
Mei  
Schrift en lijm voor de boekouding 1,65 
Schrijfmachine 24,56 
Opslag materialen in de haven 1,75 
Reparatie motor 15pk 27,02 
Benzina 4,56 
Kopieerkosten 1,00 
Belkosten 1,91 
Belkosten 0,21 
Juni 0,00 
Limonada vergadering 3,09 
Handwerken 16,14 
Boek inheemse wetgeving 2,63 
Juli  
Handwerken 31,23 
Coordinatie monitoreo 105,26 
Varken dagvergadering 28,07 
Handwerken 35,09 
Handwerken 11,58 
Handwerken 6,32 
September  
Batterijen GPS 1,05 
Handwerken 11,93 
Handwerken 12,63 
Handwerken 24,56 
Handwerken 8,42 
Handwerken 7,02 
Handwerken 2,46 
Handwerken 8,42 
Handwerken 5,26 
Handwerken 7,02 
Reparatie motor 15pk 14,04 
November  
Spijkers gemeenschapshuis 7,44 
Voetbal verjaardag San Martin 22,11 
Varken voor lunch dag vergadering 31,58 
December  
Brand-aparaatje voor houtbewerken 25,61 

2006 EURO 
Januari  
Reparatie motor 15pk 159,65 
Olie 2,11 
Februari  
Benzine 15,25 
Benzine 8,95 
Benzine 6,32 
Handwerken 5,26 
Handwerken 4,21 
Lunch dagvergadering 9,82 
Maart  
Lunch dagvergadering 7,05 
Papier 5,26 
Markeerstift 0,35 
Kopieerkosten 2,28 
Kopieerkosten 2,84 
April  
Punten brand-aparaatje 2,46 
Mei  
Belkosten 1,16 
Juni  
Inbinden documenten 1,40 
Prikkeldraad visvijvers 77,64 
Slot voor gemeenschapsboot  3,15 
Spijkers gemeenschapshuis 4,56 
Buizen visvijvers 14,56 
Handwerken 28,07 
Vijlen veldwerk territorium 2,11 
Juli  
Benzine 5,96 
Agustus  
Verf markering bomen veldwerk territorium 15,09 
Decameter en kwasten  veldwerk 
territorium 18,25 
Opslag materiales in de haven 2,11 
Kosten voor dragen producten naar de 
haven 2,81 
Taxi 3,51 
Eten veldwerk territorium (3 dagen, 7 pers.) 33,68 
Bonnenboekje 1,16 
Buizen om territorium kaarten te bewaren 
(2) 14,35 
Nationale wetgeving natuurlijke 
bestaansbronnen 14,04 
Batterijlader voor batterijen GPS 19,99 
Rekenmachine 2,39 
Camera sony DCR-DVD 92 410,00 
DVD +RW (2) 17,9 
Medicijnen veldwerk territorium 40,93 
Generator YAMAX HA-950 175,44 
Teer voor gemeenschapsboot 5,26 
Spijkers gemeenschapshuis 7,40 
Spijkers gemeenschapshuis 9,51 
Ijzergaas ramen gemeenschapshuis 44,00 



DAGELIJKSE DINGEN 
Na aankomst werd er eerst een bescheiden 
feestje gehouden met masato, de lokale 
geferementeerde casave drank die naar 
yoghurt smaakt. En zoals je ziet gaat dat 
niet met bescheiden theekopjes... Drinken 
zult U, en slaap zal U overmannen..  ;) 

Ook moest ik natuurlijk ook weer mijn akker 
gaan bijhouden waar alweer best wat 
onkruid was gegroeid. En de bakbanaan 
boompjes hadden bijna allemaal een rups 
(die foto, de lokaal niet zo gerespecteerde 
bakbanaanrups), die dan de hele stam van 
de bananenplant uitholt. De bladeren gaan 
dan slap hangen en uit de stam komt een 
snottig goedje. Dan weet je hoe laat het is, 
en moet je dat beest gaan zoeken door met 
een machete steeds een schil van de stam 
weg te horen en zijn spoor van vernieling 
volgen. En het beest aan degene geven die 
gaat vissen.. of aan de kippen. 

Ook kwam er nog een neef op bezoek hier, 
dat was erg gezellig. We hadden elkaar 
minstens 7 jaar niet gezien en het 
wederzien was natuurlijk bizar!! Ik heb hem 
eerst maar met een lokale film-held het bos 
ingestuurd waar hij de kneepjes van de 
Uitoto samenleving leerde kennen; later zijn 
we samen naar San Martin gegaan waar hij 
zijn kookkunsten ten toon stelde, tot grote 
verbazing van de gastfamilie natuurlijk: 
welke echte Tikuna kerel kookt er hier nu 
helemaal!? Dat is natuurlijk vrouwenwerk. Ik 
blij, want nu wordt ik wél af en toe geholpen 
in de keuken... Hij ging ook nog vissen, 
maar helaas werd er niet echt wat 
gevangen..  Vol bewondering werden de 
vele hectares akker van de gastfamilie 
bezocht: The Garden of Eden is er niks bij 
natuurlijk en voor ons ‘kokkie’  bleef er niks 
anders over dan zich maar vol te stampen 
met alle lekkernijen die voor het oprapen 
liggen of voor het afplukken hangen.  
Wat een leven!! 

 


