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Small World Foundation nieuws 
 

Zoals u kunt lezen in onze twee-maandelijkse nieuwsbrief en op onze website 

(www.smallworldfoundation.org) is er veel gaande in de Tikuna inheemse gemeenschap San Martin de 

Amacayacu (Colombiaanse Amazone). De Small World Foundation steunt hoofdzakelijk het initiatief van 

de gemeenschap voor het verkrijgen van de officiële erkenning van het voourouderlijk grondgebied. 

Momenteel is de zeer moeilijke politieke fase aan de beurt waarbij veel betrokken (overheids)instanties en 

gemeenschappen met elkaar moeten praten (foto). Ondertussen, gebruik makend van overige subsidie 

mogelijkheden, heeft onze stichting de aankoop en installatie van 39 watertanks van 1000 liter voor 

schoon drinkwater werkelijkheid kunnen maken, evenals een gloednieuwe aluminium boot en motor voor 

een beter transport. Sinds kort wordt via www.getitdone.org weer een project aangeboden om (als eerste 

stap) 40 toiletten te kunnen installeren in San Martin de Amacayacu. 

In Nederland en België zit ook het Small World Foundationbestuur niet stil. Op de volgende evenementen 

waren we aanwezig of zullen we aanwezig zijn met informatie over onze activiteiten en natuurlijk de 

exclusieve handgemaakte sieraden uit de Amazone. In augustus zullen wij zelfs een speciaal gemaakte 

collectie van de hand van de Colombiaanse kunstenaar Jorge Lopera (www.jorgelopera.com) voor u 

beschikbaar hebben! Wees er op tijd bij!! 

De Small World Foundation wil alle betrokkenen bij de volgende gelegenheden uitdrukkelijk bedanken 

voor hun enthousiaste inzet tijdens en uitnodiging:  

1. Motorcrossvereniging ´t Stort organiseerde op 1 mei een DMX districtsmotorcrosswedstrijd en een deel 

van opbrengst van de toiletten ging naar de Small World Foundation.  

2. Op 13 en 14 mei vierde de stichting 'Vraag en Aanbod' de opening van hun nieuwe gebouw, en de 

Small World Foundation was uitgenodigd om zich ook te laten zien. Deze stichting repareert oude 

materialen, zodat zij nog dienst kunnen doen in ontwikkelingslanden. Kijk voor meer informatie op de 

website: www.vraagenaanbodinternationaal.nl  

3. De basisschool van Baarle-Hertog vierde op 28 mei haar jaarlijkse schoolfeest. Voor de Small World 

Foundation was dit een unieke kans om een jong publiek aan te spreken (foto)! Er werden vele 

armbandjes en kettingen gemaakt! 

4. Tijdens de Pure Markt (www.puremarkt.nl) op 26 juni in Amsterdam kon de Small World Foundation 

zich weer eens in de randstad te profileren. Onze sieraden pasten natuurlijk prachtig tussen de andere 

ambachten die op deze dag te bewonderen of te proeven waren!  

5. Op 9 juli zal Baarle-Nassau/Hertog weer tot in de late uurtjes bol staan van de bezoekers op de 

jaarlijkse Midzomernachtfair. De locatie van de Small World Foundationstand is nog onbekend, maar u 

kunt t.z.t. informeren bij Tonny van Gils (0135078003). 

6. De dag erna, op 10 juli zal de prachtige Schanse dijktuin van Meint en Coby Posthumus (Klundert) 

weer open zijn voor bezoekers. De Small World Foundation zal als vanouds verscholen zijn tussen alle 

kleurige bloemen en planten! 

7. Op 13 augustus zal de stichting van de partij zijn op de Boerendag in Alphen. Ook voor kinderen zullen 

er die dag genoeg materialen zijn om een eigen ketting of armband te rijgen, terwijl vader de hooimachine 

bewondert! En er is ook weer overheerlijke zelfgemaakte jam! 

U leest het: Op zowel het Colombiaanse als Nederlandse front werken wij gestaag door. Wilt u samen met 

de Small World Foundation steun bieden aan de mensen van de Tikuna inheemse gemeenschap San 

Martin de Amacayacu en op de hoogte blijven van de lokale ontwikkelingen in deze verre uithoek van 

Colombia? Maak dan jaarlijks ten minste 15 euro (of meer..!) over op: Rabobank rekeningnummer 13 27 

26 203 t.n.v. Stichting SMALL WORLDFOUNDATION te Baarle-Nassau, o.v.v. ‘nieuwsbrief’ en Uw 

naam (IBAN:NL28RABO0132726203, BIC: RABONL2U). Vergeet niet zo spoedig mogelijk ook uw 

post- of e-mailadres door te geven (al naar gelang hoe u de nieuwsbrief wilt ontvangen): 



tonnyvangilspals@hotmail.com of 0135078003. De bijdragen zijn door onze ANBI status mogelijk 

belastingaftrekbaar en zullen uitsluitend besteed worden aan de ontwikkeling en uitvoering van lokale 

initiatieven. De uitgaven zullen zo veel mogelijk vermeld worden in de nieuwsbrieven. Voor alternatieve 

(vormen van) bijdragen, graag informeren bij bovenstaand adres. 

 

 

 


