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1. INTRODUCTIE 
 

San Martin de Amacayacu 
Deze inheemse gemeenschap telt ongeveer 500 inwoners van de Tikuna etnische groep. 
De inwoners zijn verdeeld over ongeveer 85 families of huishoudens, en 30% van de 
mensen is jonger dan 10 jaar oud.. Men leeft voornamelijk van de traditionele landbouw, 
visserij en jacht. Extra inkomsten komen daarnaast uit het tourisme, bijvoorbeeld door te 
werken als gids of bootbestuurder. Maar ook door kleinschalige verkoop van 
handwerkproducten als sieraden en huishoudelijke producten gemaakt van zaden, hout 
en/of klei. Slechts vijf personen in de gemeenschap worden betaald door de overheid: drie 
leerkrachten op de plaatselijke basisschool, één kleuterleidster en een  persoon die 
toezicht houd op de gezondheid. 
 

Project introductie 

Belang kleuterschool Tuírupü1 in San Martin de Amacayacu 
De kleuterschool van de gemeenschap werd 21 jaar geleden gebouwd met subsidie van de 
Colombiaanse overheid (Bijlage 1). Er is vanuit de gemeenschap een kleuterleidster 
benoemd die vijf dagen per week les geeft aan kinderen van 2 t/m 4 jaar en betaald krijgt 
door de gemeente Leticia.  De huidige kleuterleidster Miriam Noriega en haar partner2 
leggen uit (Bijlage 2) dat het programma van voorschoolse educatie zich richt op de 
volgende gebieden: 

- cultuur: de inheemse identiteit van de gemeenschap speelt binnen de 
kleuterschool een belangrijke rol. Aan de hand van de volgende thema´s leren de 
kinderen over de historie, normen en waarden van de eigen cultuur: de 
landbouw, de visserij/jacht, de pelazón (traditioneel feest) en de inheemse taal 
Tikuna. Op deze manier draagt de kleuterschool bij aan de instandhouding van de 
inheemse identiteit van de gemeenschap. 

- gezondheid: de kleuterschool vervult een toezichthoudende taak met betrekking 
tot de gezondheid van de kinderen. Daarbij wordt bijvoorbeeld de groei (lengte 
en gewicht) van ieder kind dagelijks in kaart gebracht. Ook houdt men in de gaten 
wanneer en hoe lang een kind ziek is, zodat men indien noodzakelijk kan 
ingrijpen.  

- toezicht: door de aanwezigheid van de kleuterschool wordt toezicht op de jonge 
kinderen gegarandeerd. Dit biedt ouders de mogelijkheid hun dagelijkse 
activiteiten (oogsten, jagen, vissen) zorgeloos uit te voeren zonder dat zij 
tegelijkertijd toezicht dienen te houden op hun kinderen.  

                                                           
1
 Tuírupü is de naam van de maloka waarin, onder andere, de machtige mythologische goden Yoí en Ipí 

woonden. Zij zijn de makers van de Tikuna mensen en hun cultuur. De plek van deze maloka bevindt zich in 
het voorouderlijk grondgebied van de gemeenschap San Martin en wordt ook gerespecteerd om de vele 
mysterieuze gebeurtenissen die hier plaats vonden. Op deze plek kwam ook de sjamaan Ngáure te 
overlijden.  
2 Mamerto Alfonso Vásquez, penningmeester bij de Fundación Téchiwa. Is zeer betrokken bij het project en 

heeft reeds de nodige ervaring heeft op het gebied van het uitvoeren van sociale projecten. 
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- affectie: op de kleuterschool wordt een basis gelegd voor het aangaan van 
relaties zowel met volwassenen als met andere kinderen. Doordat de 
kleuterleidster een affectieve pedagogische relatie aangaat met de kinderen, 
leren zij anderen te vertrouwen. Op de lange termijn draagt affectie bij aan een 
positief zelfbeeld van het individu: “ik doe er werkelijk toe, anderen geven om 
mij”. 

Bovenstaande informatie geeft aan dat de aanwezigheid van een kleuterschool in San 
Martin de Amacayacu van groot belang is. Kinderen hebben recht op educatie, affectie en 
een veilige omgeving vanuit hun eigen culturele achtergrond. Voorschoolse educatie 
stimuleert de kinderen in San Martin in het ontwikkelen van de inheemse identiteit en in 
het vervullen van basale ontwikkelingstaken. Er wordt een basis gelegd voor de sociaal-
emotionele ontwikkeling, taalontwikkeling (zowel de inheemse taal als het Spaans) 
cognitieve ontwikkeling en spelontwikkeling van het kind. Naast stimulatie van de 
algemene ontwikkeling wordt de inheemse identiteit bevorderd.   
Binnen de pedagogiek wordt aandacht besteed aan het belang van stimulatie in de 
ontwikkeling van kinderen van 2 t/m 4 jaar. Kinderen leren op de kleuterschool om te 
gaan met sociale situaties als: luisteren, vertellen, op je beurt wachten, delen en samen 
spelen. Een ander voordeel voor kinderen die naar de kleuterschool gaan, is dat zij in 
contact komen met andere kinderen. Door zich te vergelijken met anderen leren zij hun 
eigen (fysieke) kwaliteiten kennen. Het kind wordt uitgedaagd in zijn of haar 
competenties. Daarnaast leert het om te gaan met anderen waarbij de sociale 
ontwikkeling gestimuleerd wordt. Ook de spelontwikkeling komt tijdens deze leeftijd tot 
uiting. Spel is voor kinderen van groot belang omdat kinderen tijdens spel emoties 
reguleren en  gebeurtenissen verwerken.  
In San Martin maken de kinderen in hun periode op de kleuterschool spelenderwijs kennis 
met de inheemse normen en waarden die deel uitmaken van het leven binnen deze 
gemeenschap. Zo leren zij in hun eigen taal over de jacht, landbouw en visserij, 
activiteiten die hier van groot belang zijn omdat ze de families voorzien in hun primaire 
levensbehoeften. Ook maken de kinderen van jongs af aan kennis met inheemse tradities 
als de pelazón (traditioneel feest). 
Indien er in San Martin geen kleuterschool aanwezig zou zijn, zou dit betekenen dat jonge 
kinderen voortdurend met hun ouders mee gaan naar de akker tijdens het oogsten, of dat 
zij thuis blijven terwijl moeder en/of oma zich richt op noodzakelijke huishoudelijke taken 
(koken, wassen, schoonmaken etc.). In pedagogisch opzicht is een kleuterschool voor deze 
kinderen dus van belang, aangezien zij aldaar veel meer gestimuleerd worden in hun 
ontwikkeling.  
 
De huidige situatie 
Het gebouwtje van de kleuterschool Tuírupü in San Martin de Amacayacu bestaat uit: een 
ruimte voor dagelijkse activiteiten, een kleine ruimte voor het eten en een keukentje waar 
een maaltijd voor de kinderen wordt bereid (Bijlage 1). Dit houten gebouwtje is in 21 jaar 
minimaal onderhouden. De staat waarin het op dit moment verkeerd biedt zowel de 
kinderen als hun leidster onvoldoende veiligheid, stimulatie en geborgenheid. 
Voornamelijk de houten planken van de vloer en muren zijn aan vervanging toe. 
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Daarnaast ondervindt de kleuterleidster verschillende praktische problemen tijdens het 
werk met de kinderen. Zo ontbreekt het aan een opbergruimte voor zowel benodigde 
spelmaterialen als voedingsmiddelen voor de lunch. Dit maakt het houden van toezicht op 
de aanwezige materialen en voedingsmiddelen onmogelijk. Spelmateriaal raakt kwijt en 
de school is noodgedwongen de voedingsmiddelen in een privéhuishuiden op te slaan.  
Veel families in de gemeenschap hebben niet meer te besteden dan 20 euro per maand. 
Aangezien men zich in deze omstandigheden slechts kan richten op primaire 
levensbehoeften van het gezin, is men niet in de gelegenheid de prioriteit te geven aan de 
kwaliteit en inrichting van de kleuterschool, ondanks dat de behoefte hieraan groot is. 
Vanuit de Colombiaanse overheid is er weinig interesse om de kleuterschool financieel te 
ondersteunen.  
 
Project doelgroep  

Dit project richt zich op de inwoners van San Martin de Amacayacu en in het bijzonder op 
de kinderen van de kleuterschool Tuírupü in de leeftijd van 2 t/m 4 jaar.  
 
 

2. PROBLEEMSTELLING 
 

In de inheemse gemeenschap San Martin de Amacayacu bestaat een grote behoefte aan 
een remodulatie van de kleuterschool voor kinderen van 2 t/m 4 jaar. De kleuterschool 
bevordert de ontwikkeling van deze kinderen en hun inheemse identiteit. De 
kleuterschool bevindt zich in uitermate slechte kwaliteit waardoor de veiligheid van de 
kinderen niet te waarborgen is. Daarnaast biedt de omgeving onvoldoende stimulatie en 
geborgenheid voor de kinderen. Aangezien de prioriteit van de inheemse gezinnen in de 
gemeenschap ligt bij het vervullen van primaire levensbehoeften, hebben zij geen 
economische middelen om hier verandering in te brengen. Ook de overheid heeft weinig 
programmas om kleuterscholen in de regio te verbeteren.  
 

3. DOEL 
Het doel van dit project is het bieden van voldoende financiëring voor een remodulatie 
van de kleuterschool in San Martin de Amacayacu, zodat deze gemeenschap beschikt over 
een degelijke, veilige kleuterschool die beschikt over de benodigde materialen. 

 

4. PLAN VAN AANPAK 
Naar aanleiding van een intensieve dialoog met de kleuterleidster en een aantal 
betrokken inheemse inwoners van San Martin (Bijlage 2) is een plan opgesteld voor de 
remodulatie van de kleuterschool. Met behulp van dit plan is gekeken welke materialen 
nodig zijn voor de uitvoering ervan. Er is een begroting gemaakt van benodigde materialen 
voor de remodelatie van de kleuterschool en de inrichting. Met dit projectvoorstel worden 
zowel in Colombia als in Nederland fondsen gezocht voor de uitvoering. Nadat voldoende 
budget behaald is,  zal er een team van betrokken mensen van de Fundación Téchiwa 
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(met aanzienlijke projectervaring) de verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering van 
dit project.  
 

5. VERWACHTE RESULTATEN 
Met dit project wordt verwacht de remodulatie van de kleuterschool Tuírupü in San 
Martin de Amacayacu te hebben uitgevoerd binnen een periode van 1 jaar na het behalen 
van het benodigde budget. Dit is een investering in de toekomst van de inheemse 
gemeenschap en richt zich in het bijzonder op educatie voor kinderen van 2 t/m 4 jaar. In 
de toekomst kunnen deze kinderen in San Martin voorschoolse educatie genieten in een 
veilige en passende omgeving. Dit project heeft als resultaat dat de kleuterschool ten 
eerste bestaat uit een veilig en degelijk gebouw en ten tweede beschikt over de juiste 
materialen om de pedagogische activiteiten met de kinderen zo optimaal mogelijk te 
kunnen uitvoeren. 
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6. BEGROTING 
Zoals bovenstaand bij plan van aanpak is beschreven is, wordt zowel vanuit Colombia als 
vanuit Nederland gezocht naar financiëring voor dit project. Deze begroting bestaat uit 
een beschrijving van de benodigde materialen en de waarde daarvan voor het bouwen 
van de kleuterschool. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen het benodigde voor 
de constructie, de inrichting en de overig kosten voor transport en arbeid. Verwacht 
wordt dat men in maart 2013 van start kan gaan met de constructie van de nieuwe 
kleuterschool.  

 
 
 
   
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benodigdheden Colombiaanse pesos Euro

Constructie

183 planken: muur 1.120.000 533,33

150 planken: vloer 1.050.000 500,00

10 dozijn balken 500.000 238,10

7 dozijn balkjes 280.000 133,33

4 dozijn planken: opbergruimte 

voedingsmiddelen/materialen 180.000 85,71

4 dozijn planken: vloer keuken 180.000 85,71

50 aluminium golfplaten 1.400.000 666,67

10 kilo spijkers 3 “ 70.000 33,33

8 kilo spijkers 4“ 60.000 28,57

10 kilo spijkers 2“ 80.000 38,10

8 kilo spijkers 2/1” 60.000 28,57

8 kilo spijkers bevestiging dakplaten 60.000 28,57

4 dozijn houten lichtstrips 80.000 38,10

10 paar scharnieren 60.000 28,57

5 vloerplanken 50.000 23,81

Inrichting

2 watertanken 1000 liter 600.000 285,71

1 toilletpot 400.000 190,48

2 zakken cement 55.000 26,19

3 dakgoten voor wateropvang 210.000 100,00

10 blikken verf 800.000 380,95

1 kunststof schoolbord 50.000 23,81

25 stoelen 400.000 190,48

3 tafels 100.000 47,62

1 kast 100.000 47,62

1 pvc-buis voor toillet 150.000 71,43

buizen 200.000 95,24

2 kranen 20.000 9,52

Overig

Transport 600.000 285,71

Timmerman 4.000.000 1.904,76

50 steunpilaren 400.000 190,48

Totaal 13.315.000,00 6.340,48

2100Geschatte waarde euro  maart 2013 (COP, incl inflatie)
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Bijlage 1 
Foto´s huidige kleuterschool Tuírupü San Martin de Amacayacu 
Fotograaf: Sanne Buursma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kleuterschool San Martin de Amacayacu. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voordeur van de kleuterschool: “Welkom in de gemeenschappelijke kleuterschool 
Tuírupü.” 
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De speelruimte van de kleuterschool. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opschrift in de speelruimte: tellen van 1 t/m 10.  
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De eetzaal van de kleuterschool. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De keuken met één van de koks uit de gemeenschap. 
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Buitenspeelplaats van de kleuterschool. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toillet en watertank van de kleuterschool.
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Het complete interieur van de kleuterschool. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

De houten vloer van de kleuterschool.  
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Bijlage 2 
Foto´s dialoog projectvoorstel met kleuterleidster en betrokkenen uit San 
Martin van de Fundación Téchiwa 
Fotograaf: Heike van Gils 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vlnr: Mamerto Alfonso Vásquez (penningmeester Fundación Téchiwa), Sanne Buursma, 
José Gregorio Vásquez (voorzitter Fundación Téchiwa), kleuterleidster Miriam Noriega. 

  
 

 

vlnr: kleuterleidster Miriam Noriega en José Gregorio Vásquez (voorzitter Fundación 
Téchiwa). 
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Bijlage 3 
Algemene informatie Small World Foundation 
(www.smallworldfoundation.org) en lokale partnerorganisatie Fundación 
Téchiwa 
 
Algemeen doel 
De Small World Foundation heeft als doel het “bevorderen van het herstel, het behoud en de 
ontwikkeling van de leefomgeving in ontwikkelingslanden in het algemeen, en voorts al hetgeen 
met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in 
de ruimste zin des woords”. Concreet betekent dit dat de SWF binnen dit thema probeert 1directe 
praktische, logistieke of financiële steun te verlenen of 2lijnen te creëren tussen de 
initiatiefnemers in ontwikkelingslanden en geïnteresseerden die logistieke, praktische of financiële 
steun willen geven. Vooral op de tweede manier wordt de aarde denkbeeldig kleiner: a Small 
World!  
 
Werkwijze 
De werkwijze van de Small World Foundation (SWF) op het gebied van ontwikkelings-
samenwerking bevindt zich in het praktisch, logistiek of financieel ondersteunen van kleinschalige 
lokale initiatieven op het gebied van het behoud en de ontwikkeling van de leefomgeving van 
gemeenschappen in ontwikkelingslanden. Momenteel werkt de SWF specifiek ten behoeve van de 
Tikuna inheemse gemeenschap San Martin de Amacayacu, gelegen in het uiterste zuidoosten van 
de Colombiaanse Amazone. De inwoners van deze gemeenschap strijden voor de officiële 
erkenning en het behoud van hun voorouderlijk grondgebied in de jungle, dat bedreigd wordt 
door illegale houtkap, extractie van zand en gravel, en jacht op dieren en vissen door mensen van 
buiten de gemeenschap. De activiteiten die noodzakelijk zijn voor het bereiken van dit doel 
worden gefinancierd door het beperkte, maar vooralsnog voldoende budget van de SWF, 
verkregen door vele particuliere donaties. Naast deze prioriteit en in het kader van de duurzame 
ontwikkeling (en de millenniumdoelen), heeft de gemeenschap echter ook andere thema´s 
aangedragen, die zeker aandacht verdienen. Voor een aantal thema´s is inmiddels ook financiering 
gevonden. Zie hiervoor www.smallworldfoundation.org 
 
Activiteiten  

 In San Martin de Amacayacu: praktisch, logistiek of financieel ondersteunen van lokale 
initiatieven. 

 Aandacht vragen voor de situatie van San Martin de Amacayacu door middel van: 
 Uitgave van een tweemaandelijkse nieuwsbrief per post of email, met hierin de 

updates van de activiteiten in San Martin de Amacyacu, beschrijvingen van het 
dagelijkse leven hier, en van de activiteiten van de Stichting. 

 Publicaties op de website en in kranten en tijdschriften.  
 Verkoop van unieke handgemaakte sieraden van natuurlijke producten uit de 

Amazone op verschillende gelegenheden. 
 Informatieve publieke presentaties.  

 Organisatie en deelname aan kleinschalige benefietacties. 
 Algemene fondsenwerving (i.e. ontwikkeling van aanvragen voor subsidies en fondsen) 

n.a.v. lokaal ontwikkelde initiatieven. 
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Gegevens van de organisatie in Nederland 
 
Naam organisatie: Stichting Small World Foundation (SWF) 
Kamer van Koophandel nummer: 18090000    
Naam/functie contactpersoon:  Heike van Gils, voorzitter 
Adres: Ghil 12 
Postcode/woonplaats: 5111ED Baarle-Nassau 
E-mail:     heike_van_gils@hotmail.com 
 
Naam bankrelatie:   Rabobank 
Tenaamstelling bankrekening:  Stichting Small World Foundation 
Bankrekeningnummer:   13 27 26 203 
SWIFT/BIC:    RABONL2U 
IBAN:     NL28 RABO 0132 7262 03 
Adres bankrelatie:   Singel 4 
Postcode en plaats bankrelatie:  5111CD Baarle-Nassau 
Projectdonaties:   o.v.v. Kleuterschool + naam donateur 
 
Kleuterschool project coordinatie: Sanne Buursma 
E-mail:     sbuursma@gmail.com 
 
Gegevens van de partnerorganisatie in Colombia 
 
Naam organisatie:                             Fundación Téchiwa 
Belastingnummer:    900366353-0 
Naam/functie contactpersoon:        José Gregorio Vásquez, bestuurslid 
Postcode/woonplaats:                  910001, Martin de Amacayacu,  
Postadres:     Calle 7 # 8-83, Leticia, Amazonas, Colombia 
E-mail:      jogreva1975@gmail.com 
 


