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DE SMALLWORLDFOUNDATION HEEFT HET GEHAALD!! 
 

De SmallWorldFoundation heeft begin 2011 een projectvoorstel ingediend om 40 

toiletten te kunnen plaatsen in de Tikuna inheemse gemeenschap San Martin de 

Amacayacu in de Colombiaanse Amazone. Dit project kreeg de steun van Get it Done 

in samenwerking met theaterfestival De Parade door middel van het originele concept 

GivaShit. Als de SmallWorldFoundation 30% (2920 euro) van het budget zou kunnen 

verzamelen, dan zou Get it Done voor de resterende 70% (6813 euro) zorgen. 

Om die 2920 euro bij elkaar te krijgen, heeft de SmallWorldFoundation deelgenomen 

aan en  sieraden verkocht bij de Midzomernachtfair, het Schoolfeest van Basisschool 

De Vlinder, de motorcross op ’t Stort, de open tuindag bij de Schanse Dijktuin, de 

Boerendag, de Trekkertrek en de dag van het Platteland te Alphen, en een lezing in de 

Bibliotheek van Baarle-Nassau.  

Bovendien zijn er de laatste maand nog veel donaties binnen gekomen. We kunnen U 

melden dat het bedrag een maad voor de sluitingsdatum is gehaald!!!! De 

SmallWorldFoundation is heel blij met dit succes en bedankt iedereen die heeft 

bijgedragen om de 2920 euro te halen.  

GetitDone heeft intussen al het eerste deel van het budget overgemaakt. De toiletten 

kunnen worden gekocht en geplaatst!!! 

 

AANVRAAG VOOR GRONDGEBIED SAN MARTIN IS KLAAR! 

Het begon met het schrijven van de eerste nieuwsbrief in mei 2005: De lange weg 

naar de aanvraag voor de officiële erkenning van het voorouderlijk grondgebied van 

de Tikuna inheemse gemeenschap San Martin de Amacayacu. Met Uw steun is er een 

grote papieren landkaart gemaakt. Deze werd uitgezet in het regenwoud en vervolgens 

werden de GPS-gegevens uit het regenwoud weer vastgelegd op digitale kaarten. Er 

zijn vele interessante workshops en vergaderingen in de gemeenschap gehouden met 

overheidsinstanties en andere betrokken partijen om de culturele, ecologische en 

legale argumenten voor de aanvraag te verzamelen. En zowaar de aanvraag voor het 

grondgebied gericht aan het bekende Colombiaanse Instituut voor 

Landbouwontwikkeling is KLAAR. De 22 gemeenschapshoofden van het Tikuna 

Cocama Yagua reservaat moeten nu samenkomen om het document te tekenen. 

Daarna kan de aanvraag ingestuurd worden.  

Als je een aanvraag indient, betekent het nog niet dat de officiële erkenning van het 

grondgebied voor de gemeenschap al een feit is. Daarom gaan we door met onze 

acties. 

Wilt U ons daarbij steunen??? Dat kan door: 

1. een abonnement te nemen op de Nieuwsbrief die 6x per jaar verschijnt. Maak 

dan 15 euro (brief per mail) of 17 euro (brief per post) over op Raborek no 

132726203 t.n.v. Stichting Small World Foundation te Baarle-Nassau ovv 

nieuwsbrief en uw naam en adres. . 

2. de aankoop van Colombiaanse sieraden voor uzelf of als kadootje voor 

Kerstmis. 

3. de aankoop van streekjam à 2,50 euro. 

Sieraden en jam zijn te koop bij Tonny van Gils, Ghil 12 te Baarle-Nassau.  

tel 013-5078003.  


