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Door een gebrek aan een goede internetverbinding in de Tikuna inheemse gemeenschap
San Martin de Amacayacu in de Colombiaanse Amazone, hebben we nog geen melding
kunnen maken van de nieuwe kleuterschool “Tuirupü” in het Ons Weekblad! Gelukkig
kunnen we dat nu weer wel. Het oude gebouwtje in deze gemeenschap werd in januari
afgebroken. Door een efficiënte organisatie en medewerking van de werklui uit de
gemeenschap, stond er een paar maanden later al een nieuw onderkomen voor de
kleuters: Een eetruimte van 6x8 meter en een grote speelzaal van 9x10 meter met daarin
een opslagruimte. In de aanbouw naast de eetruimte zijn er twee toiletten (een klein
potje voor de kleuters en een normale voor de volwassenen) en een keuken. Op zondag
13 mei vierde de gemeenschap de opening, georganiseerd door de ouders van de
kinderen en de familie van de kleuterleidster. Er waren balonnen, cake, snoepjes,
frisdrank, spelletjes, theater, toespraken en zelfs een clown! De fantastische dag werd
afgesloten met partijtjes moddelvoetbal op het veldje voor de kleuterschool. Het
regenseizoen was immers nog niet voorbij… Voor meer fotos kun je terecht op
www.facebook.com/kleuterschoolsanmartin. Laat vooral een reactie achter!!
Het is echter belangrijk te onthouden dat de prioriteit van de Small World Foundation
nog steeds de erkenning van het voorouderlijk grondgebied van San Martin de
Amacayacu is. Momenteel zijn wij in afwachting van de sociaaleconomische studie die
het Colombiaanse Instituut voor Landbouwontwikkeling (INCODER) aan het schrijven
is. Wij hopen dat dit document in oktober ongeveer afgerond zal zijn. Hiermee begint
dan de volgende stap waarbij INCODERmensen op veel hoger niveau de aanvraag
beoordelen. Om steeds rechtstreeks op de hoogte te blijven van de vooruitgang van
zaken, zullen er verschillende reizen naar Bogotá gemaakt moeten worden, en dit kost
natuurlijk geld.
Daarom blijven de Small World Foundation vrijwilligers actief: Op 9 september zullen
zij wederom de toiletten verzorgen op de Boerendag en op 23 en 24 september op de
Trekkertrek (beide in Alphen NBr.). Wij zoeken hiervoor natuurlijk nog méér
vrijwilligers, dus meld je gauw aan bij Tonny van Gils (0135078003) of Heike van Gils
(0618787350). Als je gewoon een bijdrage wil doen of onze tweemaandelijkse
nieuwsbrief wil ontvangen (15 euro per jaar via email) dan zijn de volgende gegevens
handig: Rabobank IBAN NL28RABO0132726203 t.n.v. Stichting Small World
Foundation o.v.v. je naam en (email)adres. Elke vrijwillger of euro is hartstikke welkom
dus alvast BEDANKT!!

