
”GET SHIT DONE” + GIVASHIT = 
20 WC´S VOOR SAN MARTIN! 
Goed nieuws! Op verschillende festivals 
(De Parade, Extrema Outdoor, Appelsap, 
Solar) zal er deze zomer met het GET IT 
DONE concept GIVASHIT wederom geld 
worden opgehaald voor verschillende 
projecten, waaronder GET SHIT DONE. Dit 
nieuwe Small World Foundation project 
heeft als doel om nóg 20 toiletten te 
installeren in San Martin de Amacayacu. 
Vrijwillers van de Small World Foundation 
zelf zullen natuurlijk ook het nodige werk 
verrichten op o.a. de Boerendag (zaterdag 
11 augustus) en Trekkertrek (zaterdag 25 
en zondag 26 augustus) in Alphen (NB).  
WIJ ZOEKEN HIERVOOR NOG EXTRA 
VRIJWILLIGERS!!! Heb jij interesse om 
tijdens deze zomerse evenementen een 
bijdrage te leveren aan het leven van 
inheemse mensen in de Amazone met 
minder kansen (en toiletten...) dan jij? Of 
ken je iemand die hier niet over aarzelt? 
Ook een paar uur of halve dagen zijn erg 
welkom! Onkosten worden natuurlijk 
vergoed. Aarzel niet en stuur gauw een e-
mail naar heike_van_gils@hotmail.com en 

BIJDRAGE KVO: ERG BEDANKT!!! 
Zoals eerder vermeld, had De Katholieke 
Vrouwen Organisatie (www.kvo.net) Kring 
Breda 'GET 40 TOILETS FOR SAN MARTIN 
DONE' voor het afgelopen seizoen 
geadopteerd. Eind mei werd het 
verzamelde bedrag (1409,92 euro) tijdens 
de seizoensluiting door de KVO dames 
uitgereikt aan het trotse bestuur van de 
Small World Foundation. Aangezien het 40 
toiletten project inmiddels al bijna 
uitgevoerd is, zal er worden afgewacht of 
het budget nodig is om GET SHIT DONE 

gefinancierd te krijgen. Zo niet, dan wordt 
het besteed aan de lopende (en helaas niet 
te voorspellen) kosten van de prioriteit van 
San Martin de Amacayacu: Het verkrijgen 
van officiële erkenning door de 
Colombiaanse overheid van het 
voorouderlijk grondgebied van de 
gemeenschap. Dit proces is onderweg... 
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AANVRAAG ONDERTEKEND!! 
Op donderdag 28 juni werd de laatste  van 
de 22 benodigde handtekeningen gezet op 
de aanvraag voor uitbreiding van het 
Tikuna Cocama Yagua inheemse reservaat 
met het voorouderlijk grondgebied van San 
Martin de Amacayacu. Deze aanvraag zal 
nu z.s.m. aangeboden worden aan het 
Colombiaanse Instituut voor Landbouw-
ontwikkeling INCODER, ook wel bekend 

van het visvijverproject. Deze gelegenheid 
werd natuurlijk gevierd met een klein 
feestje met al diegenen die zich er de 
laatste jaren speciaal voor hebben ingezet, 
en met diegenen die in de toekomst het 
grondgebied zullen moeten beheren....   ;) 

   



EINDELIJK KLEINE VISJES! 
Na een paar jaar visvijvers graven (met hulp van 
de BN/DeStem Ontwikkelingsprijs 2009) was het 
begin juni zover: In elke visvijver werden 
honderden kleine visjes geplaatst. Door 
administratieve en logistieke omstandigheden 
kwamen de visjes met het vliegtuig uit Bogotá. 
Om zuurstofgebrek te vermijden moesten de 
zakken natuurlijk na aankomst zo snel mogelijk 
met een speedboot naar San Martin worden 
vervoerd. Na zonsonder-gang kwamen ze daar 
aan en konden ze eindelijk worden vrijgelaten. 
Over een maand of negen kunnen ze hopelijk dik 
en vet geoogst worden! 
 

 
BAARLESE SANNE BUURSMA OP 
BEZOEK IN SAN MARTIN ... 
Gedurende de maanden juni en juli was de 
Baarlese Sanne Buursma te gast in San Martin de 
Amacayacu om het leven aldaar en de 
verschillende Small World Foun-dation projecten 
van dichtbij mee te maken. Sanne: “Op het 
moment van schrijven ben ik  alweer vier weken 
in San Martin. Ongelofelijk hoe snel de tijd voorbij 
gaat. Ik werd met open armen ontvangen. Iedere 
dag is weer bijzonder en heeft iets nieuws voor 
mij in petto. Stukje bij beetje leer ik op deze 
manier over het dagelijks leven in San Martin: De 
vele vogelgeluiden, de heerlijke tropische 
vruchten, oogsten op de akker, koken op 
houtvuur, baden en wassen in de rivier en wat al 
meer. Bijzonder is dat ik deze activiteiten op dit 
moment steeds meer als ´normaal´ beschouw, 

terwijl ik van tevoren nooit had gedacht dat ik 
bijvoorbeeld ooit ananassen zou planten of 
yucca´s zou oogsten in de Amazone. Af en toe 
wordt smakelijk gelachen om acties of 
opmerkingen van die onwetende Westerling. 
Ondertussen heb ik al heel wat potjes ´Mens-
erger-je-niet´ gespeeld in de avonduurtjes, wat op 
dit moment erg in trek is binnen de familie waar ik 
te gast ben. Met de tekeningen die de kinderen 
voor mij gemaakt hebben, zou ik inmiddels een 
kamer kunnen behangen! En je kunt natuurlijk 
niet in San Martin verblijven, zonder de masato 
(plaatselijke alcoholische drank gemaakt van 
yucca) geproefd te hebben. Wat de projecten van 
de Small World Foundation betreft, had ik geen 
betere periode uit kunnen kiezen voor mijn 
bezoek: Tijdens mijn verblijf hier werden er 
verschillende toiletten van het project 
geinstalleerd, de kleine vissen werden uitgezet in 
de visvijvers én er werden belangrijke mijlpalen 
behaald m.b.t het verkrijgen van erkenning van 
het voorouderlijk grondgebied. Op dit moment 
wordt er gebrainstormd over een verbouwing van 
de kleuterschool in San Martin, waaraan ook ik 
mijn steentje bij hoop te kunnen dragen. Kortom: 
allemaal spannende ontwikkelingen!  



BURGEMEESTER BAARLE NEEMT HEEL 
SOCIAAL AFSCHEID 
Burgemeester Hendrikx heeft deze zomer afscheid 
genomen van Baarle-Nassau. Hij deed dit met een 
heel sociaal gebaar: In plaats van zelf de 
ontvanger te zijn van afscheidskados, zorgde hij 
dat de Small World Foundation en de Stichting 
Etago begunstigd werden. Ook de Baarlese 
middelbare school De la Salle deed mee met de 
actie. Op 6 juni werd het Hap-Doe-Stap festival 
georganiseerd, waarop de leerlingen zelf-
gemaakte dingen veilden en smakelijkheden te 
koop aanboden. Alles bij elkaar opgeteld kon elke 
stichting met veel trots meer dan 4500 euro in 
ontvangst nemen! 

IEDEREEN: 
GEWELDIG 
BEDANKT!!! 

ACTIVITEITEN ZOMER 2012 
Voor de geinteresseerden in de Small World 
Foundation activiteiten zijn de volgende data 
zeker de moeite waard om te noteren! 
Woensdag 8 augustus 19.30u: Presentatie over 
San Martin de Amacayacu en Small World 
Foundation projecten in de Openbare Bibliotheek 
van Baarle-Nassau/Hertog (Pastoor de Kater-
straat) door Heike van Gils en Sanne Buursma. 
Zaterdag 11 augustus (hele dag): SWF 
toiletservice op de Boerendag in Alphen 
(www.stta.nl). Wij zoeken voor deze dag nog 
vrijwilligers. 
Zaterdag 25 en zondag 26 augustus (hele dagen): 
SWF toiletservice op de Trekker-trek in Alphen 
(www.stta.nl). Wij zoeken voor deze dagen nog 
vrijwilligers. 
Donderdag 30 augustus 20.00u: Presentatie over 
San Martin de Amacayacu in Zaal Bellevue in 
Chaam (Dorpsstraat) door Heike van Gils, op 
uitnodiging van Natuurvereniging Mark en Leij.  
Wil je meer informatie over deze activiteiten, 
neem dan contact op met Tonny van Gils, 
0135078003. 

____________________________________________________________________________ 

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.    


