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Een bijzondere combinatie: de Smaak van de Zuidelijk Baronie en San Martin de 
Amacayacu! 
 
Door de Small World Foundation 

Op het eerste gezicht hebben deze 
twee misschien weinig met elkaar 
te maken. Toch, als we uitleggen 
dat één van de de actiefste 
vrijwilligers van de Small World 
Foundation (Tonny van Gils) zéér 
smakelijke jam maakt van lokaal 
geplukte vruchten (zie foto). Deze 
jam is uitermate geschikt voor op 
de boterham, in de yoghurt, op 
vanille ijs, of op een taart, en zal 
t.b.v. de Tikuna gemeenschap San 
Martin de Amacayacu worden 
verkocht op het Binkplein in 
Alphen op 30 mei a.s. tijdens de 

fietsactiviteit in het kader van de Smaak van de Zuidelijke Baronie. Dit mag u niet 
missen!  De collectie sieraden (met fantastische nieuwe sleutelhangers voor maar 5 
euro! – zie foto) zal in de stand aanwezig zijn, zodat u zeker wat smaakvols kan vinden!  
 
Ondertussen gaan de activiteiten in San Martin zelf gewoon door: de specialist in 
geografische informatie systemen (GIS) die in maart in de gemeenschap was (foto), is 
momenteel alle verzamelde gegevens over het voorouderlijke grondgebied aan het 
organiseren tot één werkbaar geheel. Hiermee is er echt wel een mijlpaal bereikt. 
Weinig tot geen andere gemeenschappen hebben zo´n uitgebreide kaart compleet met 
beschrijving. Dit is een uitstekend gereedschap voor San Martin om concreet de dialoog 
aan de gaan met betrokken instellingen, wat dan moet leiden tot een officiële aanvraag 
om erkenning van het grondgebied. Voor dit proces zullen alle bijdragen aan de Small 
World Foundation hard nodig zijn! Wat betreft het u inmiddels bekende visvijverproject 
hebben we nog weinig positief nieuws. Nog steeds is de overheid niet over de brug 
gekomen met de toegezegde financiëring, ondanks dat de gemeenschap heeft voldaan 
aan alle administratieve eisen. Dit soort situaties zijn helaas onderdeel van het 
dagelijkse leven in deze tropische regio. Gezien er zeker wel goede hoop is, en geen 
reden tot denken dat het budget niet meer komt, staat de BN/DeStem 
Ontwikkelingsprijs nog geduldig op de SWF bankrekening. 
 
Naast de actie op 30 mei in het kader van De Smaak... heeft de Small World Foundation 
in Nederland ook nog vele andere activiteiten voor de boeg tbv San Martin de 
Amacayacu. Het gaat dan voornamelijk over gelegenheden waar wij uitgenodigd zijn en 
u de kans kunnen bieden om vrijblijvend informatie te verkrijgen van onze vrijwilligers 
over deze indianengemeenschap in de Colombiaanse Amazone, of om een prachtig 
sieraad aan te schaffen. Deze zijn allemaal handgemaakt van natuurlijke producten, en 
100% van de opbrengst komt ten goede aan de financiering van lokale initiatieven. 
Noteer in uw agenda:  



30 mei, Binkplein, Alphen, in het kader van de Smaak van de Zuidelijke Baronie. 
13 juni, Sportcentrum/Golfbaan De Leemput Rijen, in het kader van Rijen Ruikt. 
20 juni, Zomerbraderie verzorgingstehuis Mauritsstaete Geertruidenberg. 
17 juli, Open tuin dag Schanse Dijktuin in Klundert, bij de familie Posthumus. 
24 juli, Midzomernachtfair Baarle-Nassau-Hertog. Precieze lokatie hier nog onbekend, 
maar Heike van Gils zal in elk geval aanwezig zijn! 
Voor later in de zomer staat er wederom een presentatie door Heike van Gils in de 
Openbare Bibliotheek van Baarle-Nassau-Hertog in de planning. Wij houden u op de 
hoogte, door onze tweemaandelijkse nieuwsbrief (te ontvangen bij een bijdrage van ten 
minste 15 euro. Informatie: 0135078003), via de website 
www.smallworldfoundation.org, of deze krant. Tot ziens! 
 

 
 


