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Small World Foundation present op Rielse 
kunstexpositie 
 
Creatieve en muziekale kunstmanifestatie 
Porcherie nodigt uit. 
 
Door Frans Tuytelaars 

 
Nu zaterdag en zondag wordt er een creatieve en muzikale kunstmanifestatie 
gehouden in de Porcherie in Riel. De Porcherie is een galerie gevestigd aan de 
Goorweg in Riel. 
 
Tijdens de manifestatie wordt kunst uit de ontwikkelingslanden gepromoot. Het betreft 
weliswaar niet altijd kunst met een grote K, maar elk beeld wat gepresenteerd wordt is 
van een bijzondere kwaliteit en originaliteit. Hoofdzakelijk gaat het om werk uit Afrika. 
Kleinere beeldhouwwerkjes kunnen door toeristen mee naar huis genomen worden, 
maar wanneer men zijn oog heeft laten vallen op een groter kunstwerk dan blijft dat 
meestal toch staan in het Afrikaanse land omdat het door het overgewicht niet mee kan 
worden genomen. Wel meenemen betekent het betalen van een aardig bedrag aann 
transportkosten.  
De Porcherie in Riel wil daartussen een schakel zijn en het zo mogelijk maken dat de 
kunstenaars in Afrika hun werk kunnen blijven voortzetten door de kans te geven tegen 
vriendelijke prijzen huis en/of tuin te verfraaien met unieke Afrikaanse beelden.  
 
SMALL WORLD FOUNDATION OOK AANWEZIG 
De Baarlese Heike van Gils is werkzaam tussen de indianen van San Martin de 
Amacayacu in de Columbiaanse Amazone. Zij zet zich daar in om het voorouderlijk 
grondgebied van de indianen officieel erkend te krijgen door de Columbiaanse overheid.  
Momenteel wordt er gewerkt om het voorouderlijk gebied op papier getekend te krijgen. 
Ook wordt er gesproken met de Columbiaanse Overheid over de erkenningsprocedure. 
De Small World Foundation vraagt door publicaties aandacht voor de situatie van de 
indianen in het Columbiaanse Amazonegebied. Zij ziet zich ook in om middelen te 
verwerven om het werk uit te kunnen voeren. Een van de middelen is de verkoop van 
unieke handgemaakte sieraden van natuurprodukten uit de Amazone. En daarom zijn zij 
blij dat zij het komende weekend aanwezig kunnen zijn op de kunstmanifestatie aan de 
Goorweg. Zaterdag kan men er terecht tussen 16 en 19 uur, terwijl zondag de 
manifestatie geopend is van 14 tot 17 uur. Zaterdag wordt het omlijst met het optreden 
van een jazzbandje, terwijl zondag een smartlappenkoor voor de muzikale omlijsting 
zorgt.  


