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De zomer van de Small World Foundation (deel IV)  
 
 

Op de Trekkertrek in Alphen op zondag 28 augustus 
j.l. waren Corry Bauer en Bep Konings aanwezig 
namens de Small World Foundation om fondsen te 
werven voor het project GET 40 TOILETS FOR 
SAN MARTIN DONE. Dit project streeft ernaar 40 
toiletten te installeren in de Tikuna inheemse 
gemeenschap San Martin de Amacayacu in de 
Colombiaanse Amazone. Er waren spelletjes voor 
kinderen: wc-borstel gooien, spijker poepen, potje-

vol en wc-bril hinkelen. Voor volwassenen was er een loterij. Het super-wc-
schoonmaakpakket werd gewonnen door de Baarlese Koen van Laarhoven, die er 
bijzonder blij mee was: “Ik ben er hartstikke blij mee! Ik heb nog nooit zo’n originele 
prijs gewonnen. Bedankt en veel succes met de bouw van de toiletten in de 
Amazone”.  
 

Op 30 augustus j.l. hebben de Baarlese Iris 
Verstappen en Heike van Gils in de bibliotheek 
van Baarle-Nassau-Hertog met een powerpoint 
presentatie uitgebreid uit de doeken gedaan met 
welke kleinschalige projecten de Small World 
Foundation zich momenteel bezig houdt in San 
Martin de Amacayacu: De erkenning van het 
voorouderlijk grondgebied (wat nog steeds de 

prioriteit is!), de aanleg van visvijvers, en de installatie van watertanks en toiletten. 
Piet en Philly de Swart uit Alphen werden nog eens extra in het zonnetje gezet voor 
hun inzet als toiletdienst op de Boerendag in Alphen tot middernacht. Bea Voogt uit 
Driebergen-Zeist werd uitdrukkelijk bedankt voor haar rol als voorzitter van de Small 
World Foundation. Zij heeft recentelijk afscheid genomen en zal worden vervangen 
door Heike van Gils. Iris Verstappen sloot deze prachtige avond in de bibliotheek af 
met een top drie van de meest speciale indrukken die zij over hield van haar verblijf in 
de Colombiaanse Amazone gedurende de hele maand juli 2011. Natuurlijk was de 
collectie sieraden aanwezig en de u inmiddels welbekende wc-pot. De avond was een 
enorm succes!  
 
Op 3 september j.l. was het tijd voor de Dag van het Platteland bij de Boerenbond in 
Alphen. De Small World Foundation had er een stand met de sieraden (o.a. ook van 
www.jorgelopera.com) en zelfgemaakte jam voor San Martin de Amacayacu. Met Iris 
Verstappen en Heike van Gils was er een overvloed aan first-hand informatie over de 
activiteiten van de stichting in de Colombiaanse gemeenschap. De Baarlese Sanne 
Buursma stak ook een handje toe om de vele geïnteresseerde mensen te helpen in hun 
keuze voor een sieraad en bij het armbandjes maken door de kinderen. De toilet van 
de Boerenbond was kleurig versierd en er stond wederom de wc-pot voor de bijdragen 
voor Get 40 Toilets for San Martin Done.  
 



Het totaalbedrag dit project staat momenteel op 2254 euro. Dat is 23.2% van het 
totaalbudget (9733 euro), en meer dan de helft van wat de stichting bij zou moeten 
verzamelen om de eerste 30% vol te krijgen (=2920 euro). De overige 70% (6813 
euro) zou in eerste instantie gedoneerd worden door Get It Done (www.getitdone.org) 
zelf, via hun eigen GIVASHIT actie op theaterfestival de Parade (www.deparade.nl) 
afgelopen zomer. Helaas heeft een woordvoerder van Get It Done eerder deze maand 
gewaarschuwd dat zij misschien niet aan dit bedrag zullen komen. Het festival had dit 
jaar weinig bezoekers door het slechte weer. De opbrengst van Parade wordt 
momenteel (nog steeds) geteld. De Small World Foundation gaat dus voorlopig net zo 
enthousiast door met fondsen werven!!  
 
Spaart u ook graag mee voor een wc? Dat kan: Rabobank rekeningnummer 13 27 26 
203 t.n.v. Stichting Small World Foundation o.v.v. 40 toilets. Dan zorgen wij dat het 
op de juiste plaats terecht komt. Elke euro is hartstikke welkom! De Small World 
Foundation bedankt de mensen van de Stichting Trekkertrek, de Boerenbond Alphen 
en de bibliotheek Baarle-Nassau-Hertog voor de uitnodiging. De Baderie(Alphen), 
Janus Geerts en Camping de Ponderosa (beide Ulicoten) erg bedankt voor de 
toiletpotten. 


