
BOEKHOUDING 2018 
Tijdens het verblijf van Heike van Gils en José 
Gregorio Vásquez in Nederland in maart jl. 
namen de leden van de Small World 
Foundation de tijd om de administratie van 
2018 af te ronden. Het jaarverslag is inmiddels 
te bewonderen op de website.  
Een samenvatting van de uitgaven kun je zien 
in de tabel hieronder. Mocht je specifieke 
vragen of opmerkingen hebben over de 
uitgaven, mail ons dan eens! 
 

 
Ook was er in maart de gelegenheid om 
nieuwe Small World Foundation bestuurs-
leden te benoemen. Cissie Laureijssen en Jos 
Withagen hebben beiden afscheid genomen. 
Onze dank is enorm voor alle tijd die zij in de 
stichting hebben gestoken! Tonny van Gils zal 
gas terug nemen maar wel betrokken blijven. 
 
Floor van der Sluis heeft Cisse vervangen als 
secretaris en haar taken zijn wat uitgebreid. Ze 
zal namelijk niet alleen de nieuwsbrief 
corrigeren maar ook vertalen voor onze 
internationale lezers, versturen en het 
emailbestand bijhouden. Ons emailadres voor 
vragen over de stiching is nu:  
smallworldfoundation@hotmail.com 

Marjolein Beers zal Jos Withagen vervangen 
als penningmeester en de financiële admini-
stratie op zich nemen.  
 
Floor en Marjolein zijn sinds jaren op de 
hoogte van de activiteiten van de Small World 
Foundation in San Martin de Amacayacu. Floor 
heeft inmiddels twee uitgebreide bezoeken 
gebracht aan de gemeenschap en is bekend 
met de lokale context. Marjolein heeft Heike 
menigmaal uit de brand geholpen als de wifi in 
de gemeenschap weer eens te wensen over 
liet!  

Kortom, de Small World Foundation is 
wederom in handen van een prachtig nieuw 
team van toegewijde dames.

Categoriën Euro

Vergaderingen San Martin 2.659

Darrell Posey 212

Volkstelling ReTICOYA 329

Wone Congres 574

Ruimtelijke ordening 2.408

Overig 176

Jaarlijkse viering Palmeras 294

Totaal 6.652

84 
mei 

 2019 

Marjolein José Heike 

Heike José Floor 

http://www.smallworldfoundation.org/


FONDSEN VOOR MILIEUPATROUILLE! 
Sinds 2017 is er contact geweest met Arno and 
Anke Schwarzer uit Zwitserland, toen zij 
destijds Casa Gregorio in San Martin de 
Amacayacu bezochten als toeristen.  
Eind augustus jl. bezochten José Gregorio 
Vásquez en Heike van Gils hen in de 
Kirschbluete gemeenschap in het Zwitserse 
Lüsslingen-Nennigkofen (Nieuwsbrief 81). Dat 
was toen een geweldige ervaring. Nu is het 
Arno en Anke gelukt een bijdrage te regelen 
voor de milieupatrouille van San Martin de 
Amacayacu van de Stiftung Regenwald (geen 
website) en Temperatio Stiftung. In totaal gaat 
het om 8.000 Zwisterse franken, ongeveer 
€7.000.  
Tussen 14 en 22 april jl. waren Arne en Anke 
weer in San Martin de Amacayacu. Ze hadden 
veel belangstelling om de millieupatrouille in 
werking te zien en daarom zijn ze een dag mee 
op patrouille in het regenwoud geweest. Ook 
hebben ze een lange ochtend de tijd genomen 
om te overleggen met de groep over plannen 
voor de toekomst en over de werkmethode. 
Arno is bioloog en werkt nauw samen met 
universiteiten, NGO´s en onderzoekstations 
aan studies en beheersplannen voor 
natuurbescherming.   
    
 
 
 
 
 
 
in de g 
 

http://www.aschwarzar.net/
http://www.aschwarzar.net/
http://www.casagregoriolodge.com/
http://www.kirschbaumbluete.ch/
http://www.temperatio.ch/


Anke werkt multidisciplinair aan allerlei 
initiatieven. De Kirschbluete gemeenschap in 
Lüsslingen-Nennigkofen rekent momenteel op 
haar logistieke talenten om een biologische 
winkel op te zetten met producten van lokale 
boeren en tuinders. Anke organiseerde ook 
het evenement in septemberl. In India heeft ze 
geholpen met de opzet van een zeepproductie 
bedrijfje. Inmiddels is dit uitgegroeid tot een 
commerciële onderneming waar veel 
verstandelijk en lichamelijk beperkte mensen 
als werknemers hun inkomen verdienen. Dit 
project heeft ons enorm geïnspireerd en we 
hebben gesproken over soortgelijke 

mogelijkheden voor San Martin de Amacayacu 
en de regio. O.a. in restaurants en toeristische 
lodges zoals Casa Gregorio zijn er vaak kleine 
beetjes soyaolie over uit de keukens. Die 
worden normaal gesproken door de gootsteen 
gespoeld en komen vrijwel direct in de natuur. 
Deze kleine beetjes kunnen gespaard worden 
en met weinig ingedriënten die regionaal 
verkrijgbaar zijn tot zeep verwerkt worden die 
niet chemisch is zoals de zeepjes die hier 
verkrijgbaar zijn. Op deze manier zou de 
stroom van afval uit de keuken in de natuur 
beperkt kunnen worden. Wie weet was de 
aanwezigheid van Anke het begin van een heel 
mooi initiatief? 
Voor de try-out verzamelden we alle 
ingredienten en probeerden we eerst een 
proces waarbij het langdurig koken van de 
ingedriënten is vereist in een (giet)ijzeren pot. 
Wij hadden echter alleen een echte aardewerk 
pot.. Was daarom het resultaat zo 
donkerbruin? Het schuimde in elk geval en 
daar ging het om. 
Daarna probeerden we een koud proces en 
daarvan weten we het resultaat pas over 
ongeveer 6 weken. Spannend! 
 

http://www.slowmadesoaps.org/
http://www.slowmadesoaps.org/


  

MARJOLEIN BEERS 
“Ik woon in Amsterdam en ik ken Heike 
inmiddels al zo´n 13 jaar. Ik leef enorm mee 
met haar doen en laten in de Amazone. Door 
het jaar heen hebben we veel contact via 
Whatsapp en email. Ik houd enorm van de 
natuur en verzorg graag planten en dieren. 
Ook knutsel ik met allerlei materialen, ik 
handwerk veel met stoffen en houd van 
acrobatiek en lezen. Heike heeft me nu 
gevraagd of ik een paar uurtjes per maand de 
financiële administratie van de Small World 
Foundation onder mijn hoede wil nemen. 
Ondanks dat het wel wat anders is dan waar ik 
me normaal mee bezig houd, ben ik 
enthousiast en hoop ik mijn roeping te vinden!” 

 
FLOOR VAN DER SLUIS 
“Afgelopen januari ben ik als vrijwilliger in San 
Martin de Amacayacu geweest. Het was 
bijzonder om in aanraking te komen met de 
oorsponkelijke bewoners van een plek waar 
men nog zo dicht bij de natuur leeft. Het was 
ook heel apart om de clash te zien van de 
“moderne” wereld met een zo oude cultuur. 
Hoe kan zo een gemeenschap haar cultuur 
behouden als de nieuwe generatie opgroeit 

met een tv en smartphone en daardoor steeds 
in aanraking komt met dingen die zo ver van 
hun cultuur afstaan? Deze clash brengt heel 
veel moeilijkheden met zich mee. Ik heb gezien 
wat voor positieve invloed het werk van José en 
Heike met de steun van de Small World 
Foundation hierop heeft. Ik mocht o.a. een 
bijeenkomst bijwonen waarin José met een 
heleboel jongeren ging praten over verschil-
lende thema´s. Het was geweldig om te zien 
hoe José met zoveel humor die jongeren aan 
het nadenken en praten bracht. Voornamelijk 
ging het over de oude tradities en over hoe je 
deze kan behouden en combineren met de 
nieuwe moderne kanten van het dagelijks 
leven. Er werd ook over milieu en afval gepraat. 
De invloed van klimaatverandering was in de 
periode dat ik er was goed te merken: Het had 
voor de tijd van het jaar heel weinig geregend 
en daarom was er bijzonder weinig vis in de 
rivier. Dat is niet makkelijk als je voor je 
voedselvoorziening afhankelijk bent van wat 
de natuur om je heen te bieden heeft. Voor de 
dichtstbijzijnde supermarkt ben je een uur met 
de boot onderweg en dit kost ook brandstof. 
Hopelijk vorderen de plannen om het gebied zo 
goed mogelijk te beschermen zodat deze 
milieuproblematiek niet verder escaleert.” 

_________________________________________________________________________________ 
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 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)  
 
Belangrijk: de stichting is aangemerkt als ANBI waardoor vaste jaarlijkse bijdragen belasting aftrekbaar kunnen zijn! 
Informeer eens bij je belastingadviseur! 
 
Vergeet niet zo spoedig mogelijk ook uw e-mailadres door te geven: Heike van Gils (heike_van_gils@hotmail.com) 
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, neem dan ook contact op of kijk op de website: www.smallworldfoundation.org.    
 
 


