
ALLEMAAL GOED BEZIG! 

Juli en augustus waren zeer actieve maanden 

voor de Small World Foundation.  Begin juli 

was er  de presentatie van José Gregorio 

Vásquez en Heike van Gils op ´t Ghil in Baarle-

Nassau. Zij hebben vervolgens San Martin de 

Amacayacu en de Small World Foundation 

vertegenwoordigd op het 16e Festival 

Culturalité in het Franse Premian (Languedoc-

Roussillon, 17-19 juli,  

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

juillet-2015/). Met superhandige flyers in het 

Frans (bedankt, Lambert!) en de collectie 

handgemaakte sieraden uit de Amazone 

werden de drie dagen een geweldige ervaring. 

Het thema van het festival dit jaar was: “Leven 

in een bewerkt landschap”. Verschillende 

organisatoren van het evene-ment hebben in 

het verleden San Martin bezocht en waren 

zeer onder de indruk van alle activiteiten. Wij 

vonden de uitnodiging een mooi gebaar en een 

fijn excuus om elkaar weer eens te ontmoeten!  

In totaal werd er 493 euro opgehaald en we 

hebben er weer een aantal internationale 

lezers bij!  

 

Op 8 augustus was het weer  Boerendag in 

Alphen, georganiseerd door de Stichting Trek-

kertrek Alphen (www.stta.nl). Op dit evene-

ment houdt de Small World Foundation al 

jarenlang de toiletten schoon. Deze keer kon 

Heike van Gils er zelf helaas niet bij zijn, maar 

de fantastische vrijwilligers konden het ook 

wel zonder haar! Het werd een gezellige en 

zonovergoten dag vol activiteiten en veel bier! 

Dat was goed voor de kassa: er werd €1520,- 

opgehaald. STTA en vrijwilligers: Hartstikke 

bedankt!   Trouwens, dit jaar is de Small World 

Foundation helaas niet actief bij de toiletten 

tijdens de Trekkertrek in Alphen.  

 

In juli bezocht José Gregorio Vásquez 

melkveehouderij  “De Buuck” van de familie 

Bruurs in Baarle-Nassau. Dit bezoek was niet 

alleen indrukwekkend om het bedrijf op zich. 

Het was extra bijzonder voor José om te weten 

dat deze familie zich actief zou gaan inzetten 

om de initiatieven van zijn inheemse 

gemeenschap in de Colombiaanse Amazone te 

steunen. Op 16 augustus was “De Buuck” 

namelijk de locatie voor de jaarlijkse 

Oogstviering van de Zuidelijke Land- en 

Tuinbouworganisatie (ZLTO). Het thema van 

deze regionale gelegenheid was dit jaar 

“Bodem”. Dit sloot naadloos aan bij het doel 

van San Martin om erkenning te krijgen voor 

hun voorouderlijk grondgebied als inheems 

reservaat. Tonny van Gils vertegenwoordigde 

de Small World Foundation  bij de Oogstviering 

en hield een korte presentatie.  De opbrengst 

was €627,50. ZLTO, familie Bruurs en alle 

aanwezigen: Hartelijk dank! 

 

In juni en juli hebben Micheline en Dries uit het 

Belgische Gent zich ingezet voor de 

kleuterschool van San Martin door “neuzekes” 

te verkopen onder vrienden en bekenden. 

Uiteindelijk kwamen ze persoonlijk naar de 

gemeenschap om een bezoek te brengen aan 

de kleuters, die zich precies van hun beste kant 

konden laten zien tijdens de optocht ter 

gelegenheid van de Colombiaanse 

Onafhankelijkheidsdag op 7 augustus.  Van de 

opbrengst  (€1280,-) zal de kleuterschool 

voorzien worden van elektriciteit, meer kasten 

en een dikke lik verf. Dries en Micheline: 

Bedankt!  

Uit Nederland kwam trouwens ook een berg 

kindertandpasta mee voor schone 

kleutertanden op kleuterschool Tuírupü!  
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GENOEG WERK IN SAN MARTIN 
De afgelopen tijd heeft ook de milieupatrouille van 

San Martin de Amacayacu niet stilgezeten. In 

samenwerking met het Amacayacu Nationale 

Natuurpark is er zelfs illegaal gekapt hout in beslag 

genomen! Het hout ligt momenteel vast bij het 

hoofdkwartier van het nationale park, in 

afwachting van de legale procedure die nu volgt. 

Hoogstwaarschijnlijk zal het hout uiteindelijk ten 

goede komen aan een woning in de gemeenschap. 

Hopelijk zal degene die verantwoordelijk was voor 

de kap zich niet nogmaals laten verleiden! Wegens 

de gevoeligheid van de situatie zijn er geen foto´s 

genomen door de milieupatrouille van San Martin. 

Verder is de groep samen met een functionaris van 

het Amacayacu Nationale Natuurpark bezig om 

een voorstel te schrijven voor subsidie van het 

Colombiaanse Ministerie van Cultuur. Hiermee kan 

men dan de patrouille na 2015 blijven 

ondersteunen, als het Darrell Posey Small Grant 

van de International Society of Ethnobiology 

(www.ethnobiology.net) is afgerond.  

Ook wordt er nog druk  gewerkt aan de officiële 

overeenkomst tussen het Amacayacu Nationale 

Natuurpark en de gemeenschap San Martin, voor 

een efficiënter en effectiever milieubeleid in het 

voorouderlijk grondgebied van San Martin.   

   
________________________________________________________________________________ 
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 vaste jaarlijkse bijdragen belastingaftrekbaar kunnen zijn! Informeer eens bij je belastingadviseur! 

 

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.    


