
Ons Weekblad, februari 2008 

 
De ontwikkelingen van de Small World 
Foundation werkzaam voor de Tikuna 
indianen in de Colombiaanse Amazone. 
 
In het Ons Weekblad van vrijdag 27 juli 2007 
werd er voor het eerst melding gemaakt van het 
bestaan van de Stichting Small World 
Foundation, waarmee Heike van Gils de Tikuna 
indianen van de gemeenschap San Martin de 
Amacayacu steunt in hun strijd voor de officiele 
erkenning van hun oorspronkelijke woongebied in de Colombiaanse Amazone. In 
juli vorig jaar was zij in Nederland in de eeste plaats om haar familie te bezoeken, 
maar ook om de genoemde stichting op te richten en om meer bekendheid te geven 
aan de situatie van de indianen. Ook organiseerde zij informatie avonden voor de 
donateurs van de Nieuwsbrief die zij elke twee maanden schrijft, en waarvan ook u 
lid kan worden.  
 
door de Small World Foundation 
 

Nu, ruim een half jaar later is er veel vooruitgang gebookt wat betreft de 
Stichting Small World Foundation. De stichting heeft dankzij Freshheads 
(www.freshheads.com) nu een logo en er is blog te vinden op internet waar iedereen de 
activiteiten van San Martin de Amacayacu kan volgen, en de details van de stichting 
kan vinden: www.smallworldfoundation.org. Ook is de Small World Foundation 
inmiddels door de belastingdienst erkend als een ANBI, oftwel een Algemeen Nut 
Beogende Instelling. Hierdoor zijn donaties van méér dan 60 euro aftrekbaar van uw 
inkomsten- of vennootschapsbelasting. De stichting hoopt dat het hierdoor nóg 
aantrekkelijker wordt om de Tikuna indianen van San Martin de Amacayacu financieel 
te steunen. Nog een verandering is het bankrekeningnummer van de stichting, zie 
hiervoor de laatste alinea.  

In San Martin de Amacayacu gaan ondertussen de activiteiten voor de erkenning 
van hun oorspronkelijk woongebied gewoon door: het komende jaar wordt de 
gemarkeerde grens in een het bos met een profesionele GPS nagelopen, om met deze 
officiele informatie de erkenning te kunnen aanvragen. Ook is er begonnen met de 

beschrijving van méér dan 100 malokas. Dit 
zijn de enorme gemeenschappelijke 
woningen, zoals het exemplaar in San Martin 
op de foto, die in de geschiedenis verspreid 
door de jungle stonden en nu het bewijs 
vormen dat de voorouders van de mensen in 
de gemeenschap ook écht in het gemarkeerde 
gebeid woonden vroeger. De informatie die 
over deze malokas beslaat meer dan 200 jaar 
geschiedenis door mondelinge overgave van 
generatie op generatie. Om te zorgen dat deze 



informatie niet verloren gaat is het zaak 
om spoedig te werk te gaan, vóór de 
oudere generatie niet meer bestaat om de 
details te vertellen. Hiervoor steunt de 
Small World Foundation papier, pennen, 
en benzine voor de generator om ´s 
avonds te kunnen werken met de oudere 
mensen van de gemeenschap, zodat zij 
toch nog overdag hun dagelijkse dingen 
kunnen doen.  

Nóg idealer zou een zonne-
installatie zijn om elektriciteit op te 
wekken, en die is gelukkig inmiddels 
toegezegd door oneMen (www.onemen.org). Wat er nog mist is het budget voor het 
verzenden en installeren van deze zware installatie vanuit Medellin naar San Martin 
eerst met het vliegtuig en daarna met boot over de Amazone rivier. De helft is al 
opgebracht door een benefiet-etentje georganiseerd in Wageningen begin december 
2007, maar er mist nog 300 euro! Andere activiteiten zoals de handwerk workshops 
(foto), de nodige vergaderingen over het gebruik van de natuurlijke bestaansbronnen in 
het oorspronkelijk woongebied of het schrijven van voorstellen voor externe 
organisaties aan de hand van lokale intitiatieven gaan ook door met hulp van de 
stichting (laptop, budget voor de benodigde officiele documenten bij 
overheidsinstanties).  

Wilt u samen met de Small World Foundation óók steun bieden aan de mensen 
van de Tikuna indianengemeenschap San Martin de Amacayacu, een cadeautje 
ontvangen én op de hoogte blijven van de lokale ontwikkelingen in deze verre uithoek 
van Colombia? Maak dan eenmalig minstens 15 euro over op bankrekeningnummer 13 
27 26 203 t.n.v. Stichting SMALL WORLD FOUNDATION te Baarle-Nassau, o.v.v. 
‘nieuwsbrief’ en uw naam. Vergeet niet dat donaties groter dan 60 euro 
belastingaftrekbaar zijn door de ANBI 
status van de stichting. Geef ook zo 
spoedig mogelijk ook uw post- of email-
adres door (al naar gelang hoe u de 
nieuwsbrief wilt ontvangen ) aan: 

  
Tonny van Gils 
Ghil 12  
5111 ED Baarle-Nassau 
0135078003  
tonnyvangilspals@hotmail.com 
 

Nogmaals, de bijdragen zullen uitsluitend besteed worden aan de ontwikkeling en 
uitvoering van de lokale initiatieven, onder persoonlijke begeleiding van Heike van 
Gils. De uitgaven zullen zo veel mogelijk vermeld worden in de nieuwsbrieven. Voor 
alternatieve bijdragen, graag informeren bij bovenstaand adres. U kunt zich ten alle 
tijden opgeven voor de nieuwsbrief. Wanneer u graag bepaalde eerdere edities van deze 
nieuwsbrief (nogmaals) wilt ontvangen via de email of in print, neem dan ook contact 
op, of kijk op www.smallworldfoundation.org!   


