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SAN MARTIN DE AMACAYACU WENST U EEN FIJNE KERST 

EN EEN GELUKKIG 2009! 

De tijd is gevlogen sinds augustus, toen de stichting voor het laatst een artikel publiceerde 

in het Ons Weekblad. Toen ging het over de succesvolle (video)presentatie die Heike van 

Gils hield in de Bibliotheek van Baarle-Nassau-Hertog over de activiteiten van de Tikuna 

inheemse gemeenschap San Martin de Amacayacu. De gemeenschap had nét de grens van 

het voorouderlijk grondgebied in kaart gebracht met hulp van een GPS expert. Daarna is 

uiteraard er meer vooruitgang geboekt, dankzij alle bijdragen van particulieren en 

bedrijven.  

Door de Small World Foundation 

Toen Heike in augustus terugkeerde naar San Martin was het welkom weer hartverwarmend: 

een dikke kip werd geslacht en daarvan een goeie soep gemaakt. Al spoedig volgde het bezoek 

van Javier Diaz, een colombiaanse student die in Canada zijn MSc aan het volgen is. Het thema 

van zijn onderzoek is hoe precies een kaart van een voorouderlijk grondgebied van een 

inheemse gemeenschap eruit moet zien en hoe deze het beste kan dienen voor het gestelde doel: 

het verkrijgen van officiële erkenning.  In de praktijk heeft hij een grote bijdrage geleverd aan 

het uitbreiden van de digitale kaart met de belangrijke plekken. Ook heeft hij een groepje 

jongeren leren werken met de vers gedoneerde GPS. Een succes! Met Javier hebben we 

natuurlijk ´s avonds bij kaarslicht vele uren gesproken en zijn inzet heeft ertoe geleid dat hij 

momenteel de Small World Foundation in Canada vertegenwoordigt. Dit houdt in dat hij daar 

ook aandacht zal vragen voor de activiteiten van San Martin en sponsors zal zoeken, zoals 

Heike in Nederland en België. De nieuwsbrief is al een tijdje verkrijgbaar in het engels voor 

internationale donateurs. Javier zal vanaf begin december weer een paar maanden in de 

gemeenschap verblijven om zijn werk te vervolgen.  

Wat dat betreft: we zochten voor de 

nieuwsbrief sinds tijden een 

drukker, en dit is inmiddels gelukt: 

de Koninklijke Drukkerij Em. de 

Jong in Baarle-Nassau! Hartelijk 

bedankt voor de uitstekende 

kwaliteit!!   

In september heeft San Martin de 

Amacayacu bijzonder bezoek 

gehad: Wies Ubags. Deze in 

Colombia wonende Nederlandse 

ANP journaliste werkt ook  voor het 

blad Internationale Samenwerking, 

een landelijke uitgave van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Hiervoor kwam zij speciaal 

naar San Martin, en heeft daar drie dagen gelogeerd om met iedereen te praten. Binnenkort zal 

er dus als resultaat een klein artikel in de IS verschijnen over de activiteiten van de 

gemeenschap!  



De Small World Foundation heeft eind augustus van een particulier een grotere bijdrage 

gekregen als verrassing. Natuurlijk: duizend maal dank. De verleiding is groot om hiermee 

meteen praktische zaken aan te schaffen zoals watertanks voor schoon drinkwater of de 

materialen voor visvijvers. Deze zaken staan al een tijdje op de lijst van genoemde lokale 

benodigdheden. Echter, de prioriteit voor de gemeenschap is duidelijk het grondgebied; als de 

gemeenschap in de toekomst van de huidige postzegel grond moet leven dan zal dit heel 

moeilijk worden. Er zullen niet voldoende hectares zijn om de grond te laten herstellen nadat 

deze akker is geweest, en zal snel uitgeput zijn. Omdat het voor alle stappen naar de officiële 

erkenning bijzonder moeilijk is om fondsen te vinden (vandaar de geboorte van de nieuwsbrief 

in 2005), zal deze bijdrage beetje bij beetje hieraan besteed worden de komende maanden. Denk 

bijvoorbeeld aan het betalen van het 

transport van experts (soms gelukkig 

de enige kosten die zij vergoed 

willen hebben!), het kopieren van 

interesante documenten, eten voor 

deelnemers aan de lange 

vergaderingen (die gaan niet van 

9.00 tot 10.00 zoals in Nederland!) 

of voor de mensen die dagenlang 

met verf en GPS de jungle in gaan 

om te markeren, zoals de groep op 

de foto. Natuurlijk hopen we dat de 

genoemde zaken in de loop der tijd 

ook steun ontvangen! 

Tot zover dit bericht van de Small World Foundation. NAMENS ONSZELF EN SAN 

MARTIN WENSEN WIJ U EEN FIJNE KERST EN EEN GELUKKIG 2009. Vergeet niet 

dat er op Ghil 12 in Baarle-Nassau prachtige handgemaakte sieraden uit de Amazone te koop 

zijn om vrienden en familie mee te verblijden! De opbrengst hiervan komt ook geheel ten goede 

aan de gemeenschap.  

Wij hopen ook in 2009 op uw steun te kunnen blijven rekenen! Voor meer informatie over San 

Martin, de stichting of de nieuwsbrief kunt u terecht op de website 

www.smallworldfoundation.org of bij Tonny van Gils-Pals op 0135078003. U kunt Heike ook 

direct schrijven op heike_van_gils@hotmail.com.  

 


