
“GET 40 TOILETS FOR SAN 
MARTIN DONE” - MATERIALEN 
GEARRIVEERD IN SAN MARTIN  
Amper een half jaar geleden vierde de 
Small World Foundation de lancering van 
het project “Get 40 Toilets for San Martin 
Done” via het projectenplatform GET IT 
DONE (www.getitdone.org). Het project 
heeft als doel de installatie van 40 toiletten 
in de gemeenschap San Martin de 
Amacayacu in de Colombiaanse Amazone. 
Eind november werd het benodigde 
budget gehaald en op donderdag 12 
januari konden de materialen voor de 
eerste 15 toiletten al vervoerd worden!    
Dat had nog de nodige voeten in de aarde 
want er moest cement vervoerd worden. 
Cement heeft speciale toestemming nodig, 
want dit wordt ook gebruikt bij het maken 
van cocaïne. Er waren ten minste 8 docu-
menten vereist om een vergunning te 
krijgen van het Colombiaanse leger (foto 
onder). De speciale informatiedienst van 
de nationale politie deed de inspectie in de 
haven van Leticia, voordat het cement aan 
boord van de vrachtboot mocht worden 
gebracht.  

De toiletpotten en PVC buizen worden in 
Tabatinga gekocht, een Braziliaans dorp 
dat aan Leticia geplakt zit. Om deze 
materialen Colombia binnen te krijgen 
moesten er weer andere documenten 
worden overhandigd aan de douane. 
Gelukkig wordt het project in delen 
uitgevoerd en hoefde er geen 
importbelasting betaald te worden over de 
hoeveelheid materialen.  
Alles bij elkaar kostte het drie hele dagen 
documenten verzamelen, de vrachtboot 
regelen, aankopen doen, het leger, de 
politie en de douane bezoeken, mensen 
regelen om de materialen in de haven te 
ontvangen en aan boord te brengen. Een 
meevaller was dat de pinautomaten deze 
keer wél meewerkten...  
Ondertussen werd er in San Martin ook 
hard gewerkt door een aantal mensen. 
Gravel is in de gemeenschap gekocht en de 
benodigde planken en balken voor de 
toilethokjes worden ook in de omgeving 
van de gemeenschap gezaagd. Alles op 
rolletjes, tot de motorzaag door de 
Amacayacu rivier werd verzwolgen na een 
verkeerde beweging van de kano in welke 
deze werd vervoerd...  Wordt vervolgd! 
Op 16 januari werden de 40 begunstigde 
families uitgenodigd om de horen over de 
ontwikkeling van het project en de 
betrokken partijen in de financiëring ervan. 
Een indruk van het geheel op de volgende 
pagina....     
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VOLG HET PROJECT VIA GET IT DONE!! 

http://www.getitdone.org/projects/posted/type/view/id/119 

VOLG HET PROJECT OP FACEBOOK EN LAAT EEN REACTIE ACHTER!! 

http://www.facebook.com/pages/GET-40-Toilets-for-San-Martin-DONE/173880899338985 



EERSTE VISVIJVERS KLAAR!   

Twee jaar na het winnen van de 
BN/DeStem Ontwikkelingsprijs, één jaar na 
de goedkeuring van het INCODER project 
voor de aanleg van 12 visvijvers, na 
honderden liters masato en soep, 
ontelbare grappen en grollen, en na 
modder, modder en nog eens modder, is 
het zover: De eerste vijvers zijn zo goed als 
af! Er wordt alleen nog gewacht op de 
kleine visjes... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UITGAVEN + JAARVERSLAGEN 
Het afgelopen jaar 2011 was een politiek 
jaar. Er werden geen activiteiten meer 
gefinanciëerd die argumenten verzamelen 
voor de aanvraag tot legalisatie van het 
voorouderlijk grondgebied van San Martin 
de Amacayacu. Voorheen waren dit de 
expedities naar het regenwoud, de 
papieren en digitale kaart en de constructie 
van de stamboom van de gemeenschap. Er 
werden wél cruciale vergaderingen 
ondersteund met maaltijden en transport 
voor de deelnemers. Ook de advocate die 
de aanvraag heeft opgesteld is voor de 
helft betaald. De andere helft zal betaald 
worden als de aanvraag wordt ingediend 
bij het INCODER in Bogotá.  
2012 zal een spannend jaar worden. 
Misschien moet er nog veel vergaderd 

worden met de verschillende instanties of 
moeten er alsnog dingen aangepast 
worden in de aanvraag. Misschien is één 
vergadering voldoende om de aanvraag 
definitief in te dienen... Misschien vallen er 
al beslissingen, misschien nog helemaal 
niet... Je wordt op de hoogte gehouden! 
De Small World Foundation heeft zich de 
afgelopen maanden ook bezig gehouden 
met het opstellen van de jaarverslagen van 
2009-2011. Hiermee wil de stichting je 
gedetailleerdere informatie verschaffen 
over haar functioneren en de financiën. De 
verslagen zijn voor iedereen beschikbaar 
op de pagina “annual reports” op 
www.smallworldfoundation.org.  
De jaar-verslagen zijn in het nederlands. 

________________________________________________________________________________ 

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.    

Categorie Euro

Vergaderingen 784

Advocaat 784

Communicatie 149

Apparaten en onderhoud 740

Transport 761

Overig 521

3.738


