
SMALL WORLD ZOMER ACTIES !! 
Op zaterdag 10 augustus kreeg de Stichting 

Trekkertrek Alphen (www.stta.nl) het weer 

voor elkaar om de jaarlijkse Boerendag te 

presenteren aan het publiek. De weer-

goden waren gunstig gestemd en alleen ’s 

avonds werd het wat frisser. Het publiek is 

op zo’n dag tevreden met een schoon toilet 

en daar zorgde het swingende Small World 

Foundation toiletteam wel voor! Met 

kleurige outfits en een niet te stuiten 

enthousiasme en inzet zorgden zij 

gedurende 16 hele uren voor een unieke 

toiletervaring! Het team heeft dan ook een 

speciale drijfveer: Het verzamelen van geld 

voor de bouw van een nieuwe 

kleuterschool voor de allerkleinste 

studentjes in de Tikuna inheemse gemeen-

schap San Martin de Amacayacu in de 

Colombiaanse Amazone. De opbrengst 

mocht er zijn: 1510 euro! 

 

In het weekend van 24 en 25 augustus 

streden de monstertractoren weer om het 

hardst op de Trekkertrek in Alphen. Dat 

het een spannend werd, was duidelijk te 

merken bij de toiletwagens. Tussen de 

races renden de toeschouwers allemaal 

tegelijk gehaast op en neer om de blaas zo 

snel mogelijk te legen om maar niets van 

het schouwspel te hoeven missen. Gelukkig 

was het Small World Foundation toiletteam 

daar goed om voorbereid en kon alles 

soepel verlopen. Het werd uiteindelijk een 

thuisfeest: Loonbedrijf Gebroeders van 

Eijk: Gefeliciteerd met de NK titel! Dat het 

vervolgens ook echt feest werd in de tent, 

was óók te merken bij het toilet: Veel 

vrolijk volk met een boel pinten in de 

maag! Zondag was weer een schitterende 

dag met fijn publiek en mooie tractor-

momenten. Wederom waren de vrolijk 

gekleurde toiletdames van de partij en 

werd elk plasje een ervaring op zich! De 

opbrengst van het hele weekend mocht er 

zijn: 2439 euro voor de kleuterschool. Kijk 

gauw op de projectpagina op Facebook 

www.facebook.com/kleuterschoolsanmar

tin voor een boel sfeervolle foto’s!  In de 

loop van het komende jaar kun je hier ook 

de bouw van de kleuterschool volgen. Een 

klik op de “vind ik leuk” knop en reacties 

zijn welkom. 

 

Op donderdagavond 29 augustus gaven 

Heike van Gils en Sanne Buursma de 

jaarlijkse presentatie van activiteiten in 

het Cultureel Centrum Baarle. De 

presentatie van Heike was vooral nuttig om 

nog eens een duidelijk overzicht te krijgen, 

na zoveel jaar werken aan de erkenning 

van het voorouderlijk grondgebied. Hoe 

begon het ook alweer, en waar staat San 

Martin de Amacayacu nu in het proces? 

Sanne Buursma, de ontwerpster van het 

kleuterschoolproject, ging dieper in op dit 

thema. Waarom is de kleuterschool 

belangrijk in de lokale context? Wat voor 

activiteiten worden er al zoal ondernomen 

om de kleuters bezig te houden? Ook was 

de collectie handgemaakte sieraden 

aanwezig, en er werd een goede verkoop 

gedaan.   Aanwezigen: Bedankt voor jullie 

belangstelling!
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ONVANGST HEEMKALENDER 
Op zondagochtend 1 september vond de 

overhandiging plaats van de jaarkalender van 

Baarlese Heemkundekring Amalia van Solms. De 

kalender heeft dit jaar als thema “Weldoeners” en 

de Small World Foundation is er ook in 

opgenomen, bij de maand april.  

Wij zijn de Heemkundekring erg dankbaar voor 

deze actie. Zo´n vorm van publiciteit is erg 

welkom en kan de betrokken stichtingen en 

verenigingen alleen nog maar méér bekendheid 

geven onder de mensen in de regio Baarle. Ons 

advies is dus: Koop deze kalender en help hiermee 

niet alleen de goede doelen maar ook de 

Heemkundekring, zodat zij hun interessante werk 

kunnen voortzetten. Voor een uitgebreide 

fotoreportage van de gelegenheid, kijk op de 

volgende website: www.amaliavansolms.org.   

 

  

________________________________________________________________________________ 
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:  

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 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.    


