
BESTE WENSEN VOOR 2014! 

Ten eerste wensen we je namens San 
Martin de Amacayacu en de Small World 
Foundation een geweldig 2014! We hopen 
dat je dit jaar in goede gezondheid al je 
dromen werkelijkheid kan maken! We 
hopen ook dat er in 2014 een positief 
besluit zal vallen voor de aanvraag van San 
Martin voor officiële erkenning van het 
voorouderlijk grondgebied als inheems 
reservaat voor de gemeenschap. Op het 
moment van schrijven hebben we nog 
geen nieuws ontvangen van het INCODER 
in Bogotá (de overheidsinstelling die beslist 
over inheemse landrechten)... 
Ondertussen hebben we wél de installatie 
van 18 toiletten afgerond in San Martin (in 
het kader van het project GET SHIT DONE). 
Hiermee zijn nu in totaal 58 huishoudens 
voorzien van een simpel toilet (foto´s op de 
volgende pagina´s): een verademing!  Twee 
toiletten wachten nog op installatie in de 
kleuterschool Tuírupü. Voor deze kleuter-
school wordt momenteel het benodigde 
hout gezaagd, met slechts een motorzaag! 
Het afbreken van de huidige kleuterschool 
staat op de kalender voor half januari; de 
bouw kan dan begin februari starten! 

53 
februari 

 2014 

www.facebook.com/kleuterschoolsanmartin 
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SMALL WORLD FINANCIËN 2013-2014 
Dankzij jouw jaarlijkse bijdrage kan de Small 
World Foundation de verschillende projecten in 
de Tikuna gemeenschap San Martin de 
Amacayacu duurzaam en effectief ondersteunen. 
Dat wil zeggen op lange termijn en naar gelang de 
lokale benodigdheden van het moment. Dit is 
zonder meer cruciaal voor het proces rond de 
erkenning van het voorouderlijk grondgebied van 
San Martin, omdat de vele vereiste stappen en de 
betreffende kosten niet van tevoren vast liggen. 
Het is bijvoorbeeld onbekend of er in 2014 nog 
dure reizen naar de Colombiaanse hoofdstad 
Bogotá nodig zijn om druk uit te voeren op het 
INCODER wat betreft de landaanvraag van San 
Martin. Namens de gemeenschap willen we je 
daarom alvast bedanken voor je bijdrage van 
2014!  
 
 

Graag willen we je er nogmaals op wijzen dat de 
Small World Foundation erkend is als ANBI 
waardoor je bijdrage belastingaftrekbaar kan zijn! 
Raadpleeg een belastingadviseur voor de details.  
Hieronder hebben we een overzicht gemaakt met 
de uitgaven per categorie in San Martin 
gedurende 2013: 

Als je meer wil weten, kun je de Small World 
Foundation jaarverslagen van 2009 t/m 2012 
raadplegen op de website van de stichting:

________________________________________________________________________________ 
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.    

www.smallworldfoundation.org 

Categoriën Euro

Vergaderingen San Martin 5.892,77

Project "Regelgeving TICOYA reservaat" 2.748,98

Kleuterschool 1.798,26

Communicatie 44,77

Apparaten en onderhoud 378,22

Transport 92,39

Overig 161,76

11.117,14


