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SMALL WORLD NIEUWSBRIEF ALERT!

PRET EN CENTJES OP DE BOERENDAG

Graag willen wij iedereen erop attent maken dat de
Small World Foundation nieuwsbrief per 1 januari
2017 ALLEEN DIGITAAL zal worden verstuurd.
Helaas, de nieuwsbrief zal NIET MEER MET DE POST
worden verstuurd en NIET MEER AAN HUIS worden
afgeleverd. Wij willen iedereen die de nieuwsbrief
momenteel op één van deze manieren ontvangt,
uitnodigen om vóór 1 oktober 2016 een emailadres door te geven zodat er ruim de tijd is voor de
overgang: heike_van_gils@hotmail.com.
Bij gebrek aan een emailadres kan de nieuwsbrief
natuurlijk ook nog gelezen worden op onze website
www.smallworldfoundation.org. Is een papieren
nieuwsbrief de enige optie voor jou? Dan graag het
emailadres doorgeven van de persoon die deze wél
voor je kan printen.

Op zaterdag 13 augustus j.l. heeft het Small World
Foundation toiletteam voor het laatst voor
blinkende wc-potten gezorgd op de jaarlijkse
Boerendag in Alphen (www.boerendagalphen.nl).
Naast de Boerendag waren er ook de Brommertocht, de waanzinnige Mudrace en het feest tot
laat in de tent. Er was genoeg te doen voor het
publiek. De opbrengst van de toiletactie (€2300)
ging deze keer naar de milieupatrouille van San
Martin de Amacayacu. Een fantastisch goed doel!
Namens deze gemeenschap danken wij de
organisatie van de Boerendag (en Trekkertrek!)
voor de kans die zij ons hebben geboden de
afgelopen jaren. Het was elke keer een fantastiche
ervaring en we hebben er hele fijne herinneringen
aan.
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JAARLIJKSE SWF PRESENTATIE
In voorgaande jaren was lokatie ´t Ghil een
daverend succes voor de jaarlijkse Small World
Foundation presentatie. Dus dit jaar was de keuze
makkelijk en kwam het publiek op 20 augustus j.l.
weer in drommen in de schuur een stoel kiezen om
te luisteren naar Heike van Gils.
Ze vatte eerst de door de stichting gesteunde
projecten in San Martin de Amacayacu samen en
vervolgde met de hoofdthema´s die het afgelopen
jaar de revue passeerden in deze gemeenschap: De
oprichting en activiteiten van de milieupatrouille,
de communicatie over het erkenningsproces van
het voorouderlijk grondgebied en de plannen voor
de aanleg van een betonnen wandelpad (1.5 meter
breed) tussen Puerto Nariño en San Martin.
De Small World Foundation vrijwilligers, betrokken
Hierover vast meer in de volgende nieuwsbrief.
bij het bestuur of bij de toiletservice, werden ook
Na tien jaar mag er met trots worden teruggekeken
in het zonnetje gezet met een mooi bosje bloemen.
op de resultaten. Een groot deel van de politieke
Bedankt iedereen voor de aanwezigheid en
vooruitgang van de gemeenschap is door de jaren
aandacht! Tot volgend jaar..
heen door de Small World Foundation mogelijk
gemaakt. En daar mogen we trots op zijn!
________________________________________________________________________________
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.

