
FANTASTISCHE ZOMER 2014 
Vol trots mogen we weer melding maken van een 

zeer sucesvolle Small World Foundation zomer. 

Dankzij de Stichting Trekkertrek Alphen 

(www.stta.nl) mochten onze 8 vrijwilligers weer 

een ludieke toiletservice verrichten op de 

Boerendag (9 augustus) en de Trekkertrek (23 en 

24 augustus). Wonder boven wonder waren het 

allemaal zonnige dagen!! De toiletbezoekers 

betaalden 50 cent voor één toiletbezoek of 3 euro 

voor een rode dagstempel. De meest gehoorde 

kreet van de bezoekers was “So, goed bézig!!”.   

De twee evenementen brachten samen meer dan 

4000 euro op. Deze keer ging dit geld naar de 

activiteiten t.b.v de erkenning van het voor-

ouderlijk grondgebied van de Tikuna inheemse 

gemeenschap San Martin de Amacayacu in de 

Colombiaanse Amazone. Dit is de prioriteit van de 

Small World Foundation. Wat betreft de  

activiteiten en de voortgang van deze ingewikkel-

de missie hopen wij dit jaar op weinig bureau-

cratie en veel concreet resultaat....  

 

57 
oktober 

 2014 

= + 



 

 



PRESENTATIE EN JAMMIE JAM! 
Op 2 september hielden Heike en Tonny van Gils en 

Erik van der Hoeven een presentatie op Ghil 12 in 

Baarle-Nassau over de voortgang van zaken in San 

Martin de Amacayacu en over de bezoeken van de 

twee laatstgenoemden aan deze gemeenschap. De 

opkomst was verrassend en iedereen was vol 

belangstelling en vragen. Dankzij de lokatie kon 

iedereen naderhand nog fijn blijven naborrelen en 

specifieke vragen stellen. De handgemaakte 

sieraden uit de Amazone waren voor deze 

gelegenheid in de aanbieding. Bijna alles was te 

koop voor de helft van de normale prijs en een 

aantal kleine dingetjes voor maar 1 euro!    

 

Verder willen we je nog wijzen op het aanbod 

zelfgemaakte jam bij de oprit van Ghil 12 t.b.v. de 

Small World Foundation. Er is niet alleen jam, maar 

ook gelei en siroop. Alle producten kosten 3 euro, 

zijn gemaakt van allerlei onbespoten fruit uit de 

grensstreek en bevatten geen 

conserveringsmiddelen, kleur- of smaakstoffen. 

Hartstikke gezond en ook geweldig als kadootje! 

Misschien eens omrijden op weg naar huis/werk.... 

 

  
 
________________________________________________________________________________ 

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 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.    


