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Small World Foundation op de Boerendag in Alphen. 

En noteert u 2 september in uw agenda? 

Afgelopen zaterdag hadden de weergoden het beste voor met de Boerendag in Alphen 

en ook met de Small World Foundation, die hier de toiletten kwam verzorgen. Zóveel 

geluk is bijna niet te geloven: Zowel vrijdag 8 als zondag 10 augustus waren dagen met 

een overvloed aan stortbuien. Zelfs op de vroege ochtend van de grote dag zelf, liet de 

wind enorm van zich horen. Daarna werd het waarachtig zonnig!!! Een prachtige dag 

met heel veel bezoekers en een halfgare toiletwagen. Gelukkig konden we het allemaal 

nét bolwerken. De tot zover nog onbekende opbrengst gaat naar de activiteiten van de 

Tikuna inheemse gemeenschap San Martin de Amacayacu in de Colombiaanse 

Amazone om het voorouderlijk grondgebied als reservaat erkend te krijgen. 

De Small World Foundation vrijwilligers verzorgen ook de toiletten op de Trekkertrek 

in Alphen op 23 en 24 augustus. Wij zoeken hiervoor natuurlijk nog méér vrijwilligers, 

dus meld je gauw aan bij Tonny van Gils (0135078003) of Heike van Gils 

(0618787350).  

Veder is iedereen welkom op Ghil 12 in Baarle-Nassau op 2 september vanaf 19.30u. 

Dan zal Heike van Gils een korte presentatie geven over de voortgang van zaken in San 

Martin gedurende het afgelopen jaar en Tonny van Gils zal vertellen hoe zij het bezoek 

aan deze gemeenschap in oktober vorig jaar heeft ervaren. Op deze avond zullen ook de 

handgemaakte sieraden uit de Amazone te koop worden aangeboden. Als je gewoon een 

bijdrage wil doen aan de Small World Foundation 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!!  

 

 

 


