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Voor velen zal het moeilijk te volgen zijn, 
maar “to make a long story short”: in 
februari 2009 werd er hard gewerkt in de 
Tikuna inheemse gemeenschap San Martin 
de Amacayacu om op tijd een 
projectvoorstel in te leveren bij de 
Colombiaanse overheid voor de aanleg van 
kleinschalige visvijvers voor 12 families. 
Dat lukte. Tegelijk riep Brabants 
Nieuwsblad/DeStem op tot het nomineren 
van initiatieven voor de Ontwikkelingsprijs 

2009. Ongelofelijk genoeg werd die toen in mei toegekend. Weet u het nog? In het 
Chassé Theater in Breda, door de ever charming Derek Bolt van het TV programa 
Spoorloos. Ondertussen was echter nog niet bekend of het project bij de overheid kans 
van slagen had. En dat had het! In augustus werd het project goedgekeurd, maar het 
was niet duidelijk wanneer de fondsen overgemaakt zouden worden. Er werd besloten 
niet op de zaken vooruit te lopen met de BN/DeStem Ontwikkelingsprijs. Terwijl de 
overheid steeds weer nieuwe documenten eiste van de gemeenschap, tikte de tijd 
door. Sommige families namen een afwachtende houding aan, en hielden op met het 
graven van hun vijver. Inmiddels is het augustus 2010 en nu is het zover: het 
projectverdrag is getekend tussen San Martin en de overheid!! De puzzelstukjes 
vallen op hun plek: de basisonderdelen van de vijvers worden gefinancierd door de 
overheid, en de aanvullingen en schaalvergroting kunnen gedekt worden met de 
Ontwikkelingsprijs. Zo ziet u maar; geduld is belangrijk in de tropen. Er kan weer 
gegraven worden! 
  
Meer goed nieuws komt van Get It 
Done (www.getitdone.org), in 
samenwerking met theaterfestival De 
Parade (www.deparade.nl). De 
opbrengst van de toiletten op dit 
evenement zijn met het ontzettend 
creatieve concept “Give A Shit” o.a. 
gegaan naar “Get Water&Transport for 
SanMartin Done” - een project voor 
drinkwatertanks voor ongeveer 25 
families en een gloednieuwe 
aluminium boot voor de ziekenboeg. 
 
Over deze projecten (en meer!) kunt u horen op dinsdag 7 september in de Openbare 
Bibliotheek van Baarle. Vanaf half acht zal de zaal open gaan, en om 20.00u zal de 
presentatie door Heike van Gils (met video en fotós) beginnen. Ook zullen de 
handgemaakte sieraden van natuurproducten uit de Amazone te koop worden 
aangeboden, en overheerlijke eigengemaakte jam. De opbrengst hiervan gaat 



regelrecht terug naar de Colombiaanse Amazone om hier bij te dragen aan de 
ontwikkeling van projecten. U mag deze presentatie niet missen!!  Mocht u op deze 
gelegenheid verhinderd zijn, dan kunt u de Small World Foundation met informatie, 
sieraden en jam ook treffen op de Dag van het Platteland bij de Boerenbond in Alphen 
op zaterdag 4 september tussen 
9.00 en 17.00 uur. 


