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De zomer van de Small World Foundation 
 
"Get 40 Toilets for San Martin Done" en de nieuwe agenda 
 
Zoals je eerder hebt kunnen lezen in Ons Weekblad, heeft de Small World Foundation 
recentelijk een nieuw project gelanceerd: "Get 40 Toilets for San Martin Done". Dit 
project krijgt steun van Get It Done i.s.m. theaterfestival De Parade (www.parade.nl) 
d.m.v. het originele concept GIVASHIT. Als de Small World Foundation 30% (2920 
euro) van het budget zelf kan verzamelen, dan zorgt Get It Done voor de resterende 
70% (6813 euro). Je kunt dit project natuurlijk steunen door een bijdrage te doen 
(Rabobank rekeningnummer 13 27 26 203 t.n.v. Stichting SMALL 
WORLDFOUNDATION te Baarle-Nassau, o.v.v. 40 toilets, IBAN: 
NL28RABO0132726203, BIC: RABONL2U). Ook kun je ons helpen door de 
bijgevoegde flyer door te sturen naar vrienden en bekenden. Via 
http://www.getitdone.org/projects/posted/type/view/id/119 kun je alle informatie over 
het project lezen en de project widget plaatsen op je Hyves pagina. Op Facebook kun 
je de project pagina ook bezoeken, delen en "liken" 
(http://www.facebook.com/pages/GET-40-Toilets-for-San-Martin-
DONE/173880899338985). 
 
Ook wil de Small World Foundation iedereen hartelijk bedanken voor hun steun, 
bijdragen en aankopen tijdens de afgelopen gelegenheden waar de stichting aanwezig 
was: de Midzomernachtfair, het schoolfeest van Basisschool de Vlinder, DMX 
districtsmotorcrosswedstrijd door motorcrossvereniging 't Stort en de open dag bij de 
Schanse dijktuin van Meint en Coby Posthumus. 
 
Inmiddels zijn er ook weer nieuwe data bekend voor gelegenheden waarbij de Small 
World Foundation (incl. Heike van Gils - in het echt) aanwezig zal zijn met 
informatie over onze activiteiten in San Martin de Amacayacu en de collectie 
handgemaakte sieraden uit de Amazone. We hebben op onderstaande data ook de eer 
om je een speciale collectie handgemaakte sieraden van de Colombiaanse kunstenaar 
Jorge Lopera (www.jorgelopera.com) aan te bieden.  
 
13 AUGUSTUS: Boerendag, Alphen - met een speciale verrassingsact.  
30 AUGUSTUS (aanvang om 20.00u): Lezing Openbare Bibliotheek Baarle-Nassau-
Hertog (SOB gebouw, Pastoor de Katerstraat) door Iris Verstappen en Heike van Gils.  
3 SEPTEMBER: Dag van het Platteland (Boerenbond, Alphen). 
 
Voor meer informatie over deze gelegenheden en "Get 40 Toilets for San Martin 
Done" kun je contact opnemen met Tonny van Gils (0135078003) of Heike van Gils 
(heike_van_gils@hotmail.com).  
 
 
 
 


