
JOSÉ UIT SAN MARTIN IN NEDERLAND 
Na bijna 10 jaar steun uit Nederland te hebben 

ontvangen voor allerlei projecten in zijn 

gemeenschap San Martin de Amacayacu was 

het nu tijd voor José Gregorio Vásquez om dit 

land te bezoeken samen met Heike van Gils. De 

enorm lange weg vanuit San Martin naar 

Baale-Nassau (twee trajecten per boot, twee 

per taxi, drie per vliegtuig en nog een laatste 

met de auto) was al indrukwekkend op zich. 

Vanuit Schiphol kwamen de rivieren, het platte 

polderlandschap, auto´s op een prachtige 

snelweg, allerlei molens, boerderijen, schapen 

en koeien aan het autoraampje voorbij. Om 10 

uur ´s avonds was het zelfs nog licht?!    

De eerste dagen waren om van de jetlag af te 

komen en om gewend te raken aan de 

grensstreek rond Baarle-Nassau. Die tropische 

hitte hier gaf alles een tintje “net-als-thuis”!  

Ondanks eerdere bezoeken aan de 

Colombiaanse hoofdstad Bogotá (8 miljoen 

inwoners) is het allemaal niet te vergelijken! 

Allemaal nieuwe indrukken voor José dus.  

Trefwoorden van de eerste dagen: Belgische 

biertjes, groenten en fruit oogsten en ver-

werken met Ad van Gils, mens-erger-je-niet, 

vruchtenlikeur van Tonny van Gils, ijs eten en 

Opel auto´s kijken in België, gras maaien....
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PRESENTATIE JOSÉ GREGORIO VÁSQUEZ EN HEIKE VAN 
GILS IN BAARLE-NASSAU 
Op  3 juli kon iedereen komen luisteren naar José Gregorio Vásquez 

en Heike van Gils in de schuur op ´t Ghil in Baarle-Nassau. De avond 

werd enorm gezellig met meer opkomst dan verwacht. Zo rond de 

50 personen vonden een stoel of hangtafel om de presentatie 

aandachtig te volgen. José sprak zijn woorden in het Spaans en die 

werden vertaald door Heike, die daarna nog meer in detail ging over 

de twee prioriteiten van de gemeenschap in 2015: De erkenning van 

het voorouderlijk grondgebied als inheems reservaat en de 

organisatie van de lokale milieupatrouille en wetgeving voor de 

bescherming van dit gebied. Na afloop was er een drankje en de 

gelegenheid om nog even persoonlijk gedag te zeggen. Dat viel niet 

mee in het Spaans, maar de boodschap was altijd overduidelijk. De 

handgemaakte sieraden uit de Amazone waren ook aanwezig voor   

verkoop met wel 50% eenmalige korting op alles! Veel dank aan 

iedereen voor de overweldigende belangstelling, hulp en bijdragen! 

Een indruk van de fijne avond:   

 



FESTIVAL CULTURALITÉ – PREMIAN 
De Small World Foundation zal dit jaar van zich 

laten horen op het 16e Festival Culturalité in het 

Franse Premian (Languedoc-Rosellón, 17-19 juli, 

http://www.fildesarts.com/17-18-et-19-juillet-

2015/). Met flyers, coupons, handgemaakte 

sieraden uit de Amazone hopen wij vanuit onze 

kraam op het centrale plein van het festival de 

belangstellenden te kunnen informeren over 

het doel van San Martin de Amacayacu om 

erkenning te krijgen voor het voorouderlijk 

grondgebied. Terloops is het natuurlijk de 

bedoeling om centjes in het laatje te krijgen!  

Het festival draait om film, theater, muziek, 

kunst en vooral veel gezelligheid. Het thema dit 

jaar is “Leven in een bewerkt landschap”. 

Verschillende organisatoren van het evenement 

hebben San Martin bezocht en waren zeer 

onder de indruk van alle bezigheden en vonden 

het een mooi gebaar om ons uit te nodigen!  
    

________________________________________________________________________________ 

Wilt u samen met de Small World Foundation steun bieden aan de mensen van de indianengemeenschap San Martin 
de Amacayacu en op de hoogte blijven van de lokale ontwikkelingen in deze verre uithoek van Colombia? 
 

Maak dan jaarlijks 15 of 17 euro* (of meer..!) over op:  

Rabobank IBAN: NL28RABO0132726203 
t.n.v. Stichting SMALL WORLD FOUNDATION te Baarle-Nassau,  

o.v.v. ‘nieuwsbrief’ en Uw naam (BIC: RABONL2U) 

 

*15 euro voor ontvangst per email, 17 euro voor ontvangst per post. Belangrijk: de stichting is aangemerkt als ANBI 
waardoor bijdragen van boven de 60 euro in principe belastingaftrekbaar zijn!! 
 

Vergeet niet zo spoedig mogelijk ook uw post- of  e-mailadres door te geven (al naar gelang hoe u de nieuwsbrief wilt 

ontvangen): 

  

Tonny van Gils (tonnyvangilspals@hotmail.com) 
Ghil 12  

5111 ED Baarle-Nassau 

0135078003  

 

Nogmaals, de bijdragen zullen uitsluitend besteed worden aan de ontwikkeling en uitvoering van de lokale initiatieven, 

onder begeleiding van de Small World Foundation. De uitgaven zullen zo veel mogelijk vermeld worden in de 

nieuwsbrieven. Voor alternatieve (vormen van) bijdragen, graag informeren bij bovenstaand adres.  

 

U kunt zich  te allen tijde opgeven voor de nieuwsbrief. Wanneer u graag één of meerdere edities van deze nieuwsbrief 

(nogmaals) wilt ontvangen via email of in print, neem dan ook contact op of kijk op de website: 

www.smallworldfoundation.org.    


