
SMALL WORLD EVENEMENTEN 
Terwijl er zoveel gaande is in San Martin de 

Amacayacu in de Colombiaanse Amazone, 

zit ook het Small World Foundationbestuur 

in Nederland niet stil. Op de volgende 

evenementen waren we aanwezig of zullen 

we aanwezig zijn met informatie over onze 

activiteiten en natuurlijk de exclusieve 

handgemaakte sieraden uit de Amazone. 

De Small World Foundation wil alle 

betrokkenen uitdrukkelijk bedanken voor 

hun enthousiaste inzet en uitnodiging!  

1. Motorcrossvereniging ´t Stort 

organiseerde op 1 mei een DMX 

districtsmotorcrosswedstrijd en de 

opbrengst van de toiletten ging naar de 

Small World Foundation. 

2. Op 13 en 14 mei vierde de stichting 

'Vraag en Aanbod' de opening  van hun 

nieuwe gebouw. Deze stichting repareert 

oude materialen, zodat zij nog dienst 

kunnen doen in ontwikkelingslanden. Kijk 

voor meer informatie op de website: 

www.vraagenaanbodinternationaal.nl  

3. De basisschool van Baarle-Hertog vierde 

op 28 mei haar jaarlijkse schoolfeest. Voor 

de Small World Foundation was dit een 

unieke kans om een jong publiek aan te 

spreken! 

4. Tijdens de Pure Markt 

(www.puremarkt.nl) op 26 juni in 

Amsterdam zal de Small World Foundation 

zich weer eens in de randstad te profileren. 

Onze sieraden passen natuurlijk prachtig 

tussen de andere ambachten die op deze 

dag te bewonderen of te proeven zijn!  

5. Op 9 juli zal Baarle-Nassau/Hertog weer 

tot in de late uurtjes bol staan van de 

bezoekers op de jaarlijkse 

Midzomernachtfair. De locatie van de 

Small World Foundationstand is nog 

onbekend, maar u kunt t.z.t. informeren bij 

Tonny van Gils (0135078003). 

6. De dag erna, op 10 juli zal de prachtige 

Schanse dijktuin van Meint en Coby 

Posthumus (Klundert) weer open zijn voor 

bezoekers. De Small World Foundation zal 

als vanouds verscholen zijn tussen alle 

kleurige bloemen en planten! 

7. Op 13 augustus zal de stichting van de 

partij zijn op de Boerendag in Alphen. Ook 

voor kinderen zullen er die dag genoeg 

materialen zijn om een eigen ketting of 

armband te rijgen, terwijl vader de 

hooimachine bewondert! En voor moeder 

is er ook zelfgemaakte jam.... 

 

SPANNENDE VERGADERING.. 
Op 15 en 16 mei werd er in San Martin de 

tweede grote vergadering over het 

voorouderlijk grondgebied gehouden. 

Vertegenwoordigers van de overheids-

instellingen en de 23 gemeenschappen van 

het Tikuna Cocama Yagua reservaat  

praatten opnieuw over de politieke 

toekomst van hun grondgebied en de 

natuurlijke bestaansbronnen. Nog steeds is 

de situatie een moeilijk onderwerp: de 

interesses zijn groot in deze regio waar een 

betaalde baan voor de meerderheid altijd 

een droom zal blijven. De vergadering werd 

afgesloten met een compromis. Het 

reservaat als geheel wil zich inzetten voor 

een uitbreiding met het voorouderlijk 

grondgebied van de Tikuna bevolking van 

San Martin de Amacayacu. De 

onafhankelijkheid van San Martin en 

Palmeras gaat hiermee de ijskast in. Of dit 

tijdelijk of definitief is, blijft de vraag. 

Verder is het de bedoeling dat elk van de 

23 inheemse gemeenschappen een eigen 

management plan organiseert voor het 

gebruik van lokale natuurlijke 

bestaansbronnen.  Een  volgende 

vergadering staat voor eind juni op de 

kalender. Het blijft hartstikke spannend! 
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GIVE A SHIT…. EN BETER ZELFS: 
GIVE A TOILET! 

Het originele Give A Shit concept van Get It 

Done op theaterfestival De Parade 

afgelopen zomer bracht genoeg geld in het 

laatje om verschillende projecten voor 

sanitaire voorzieningen te financieren. 

Voor  San Martin de Amacayacu: 25 

gloednieuwe watertanks van 1000 liter mét 

accessoires en een aluminium boot met 

motor (spoedig te bewonderen). Hiermee 

kwamen we op een totaal van 39 tanks. 

Nu is de Small World Foundation een 

ambitieuzer project aan het schrijven voor 

een toilet voor elk van de ongeveer 80 

huizen in San Martin de Amacayacu. In 

plaats van Give A Shit wordt het: Give A 

Toilet! 
Het design is simpel (zie schematische 

voorstelling) en sinds decennia beproefd in 

andere gemeenschappen. Het prijskaartje 

per installatie zal rond de 225 euro zijn. 

Omgerekend in kosten-per-inwoner komt 

dit neer op ongeveer 40 euro.  

 

 

 

Momenteel zijn er maar 29 huizen met een 

eigen toilet: Houten huisjes op poten die 

een minipotje van ongeveer 30 cm hoog 

bevatten. Deze werden meer dan 15 jaar 

geleden  door het Colombiaanse leger 

cadeau gedaan aan de gemeenschap. Van 

andere overheidsinitiatieven op het toilet-

gebied is geen spoor te bekennen.     

Het project zal aangeboden worden via een 

platform, zoals bijvoorbeeld: Get It Done 

(www.getitdone.org) of de 1% Club 

(www.1procentclub.nl). Via zo´n weg kun 

je gemakkelijk een specifiek project volgen 

en een bijdrage naar keuze leveren. De 

bijdragen zijn ook meestal aftrekbaar    van 

de belasting door de ANBI-erkenning van 

het platform of de Small World 

Foundation. Vraag dit altijd even na  bij de 

belastingdienst of –adviseur. 



EIND APRIL 2011: DE LAATSTE 6 ORIT WATERTANKS 

VERVOERD EN GEÏNSTALLEERD IN SAN MARTIN EN  
BUURGEMEENSCHAPPEN PALMERAS EN VALENCIA 

In Valencia zorgt nu één tank voor 

water bij het toiletgebouwtje van de 

basisschool (foto uiterst links) en in 

Palmeras bij vier families (foto links 

en foto's onder). De (voorlopig) 

laatste tank werd geïnstalleerd bij 

een familie in San Martin de 

Amacayacu (foto midden).  

Gezien de universele vraag naar schoon drinkwater en de 

vriendschappelijke band tussen San Martin de Amacayacu  

en de buurgemeenschappen werd er besloten 5 ORIT 

watertanks te installeren in de gemeenschappen Valencia 

en Palmeras.  

 



ZEER EXCLUSIEVE ZOMERCOLLECTIE  
In augustus zal de Small 

World Foundation voor 

jou de primeur hebben 

voor Nederland en 

België: De collectie 

“Amazonas”. Dit zal een 

samenstelling zijn van 

zeer exclusief hand-

gemaakte sieraden 

gemaakt door de 

Colombiaan Jorge 

Lopera. Hiernaast alvast 

de eerste schetsen voor 

deze bijzondere collectie, 

die gebaseerd is op 

elementen uit de regio, 

zowel natuurlijk als 

menselijk. Deze jonge 

ambitieuze kunstenaar 

werkt met goud, zilver, 

koper en kunstmatige harsen. Het resultaat: 

betaalbare unieke (=eenmalige!!) artikelen 

van zeer hoogwaardige kwaliteit. Voor een 

voorproefje kun je ook zijn website bezoeken: 

www.jorgelopera.com. Mocht je hier iets 

tegenkomen wat je zeker niet wil laten 

ontsnappen, schrijf ons zo spoedig mogelijk:  

heike_van_gils@hotmail.com Dan zorgen we 

ervoor dat je het juweel in augustus kan 

ontvangen (als deze nog beschikbaar is!). 

Zoals altijd: de opbrengst van de sieraden zal 

100% ten goede  komen aan de Small World 

Foundation. 

________________________________________________________________________________ 
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 rekeningnummer 13 27 26 203 
t.n.v. Stichting SMALL WORLDFOUNDATION te Baarle-Nassau,  

o.v.v. ‘nieuwsbrief’ en Uw naam.  

IBAN: NL28RABO0132726203  

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.    


