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De Small World Foundation: "Get 40 toilets for San Martin done" 

 
Door Iris Verstappen en Heike van Gils 

 

Sinds 2004 is de Small World Foundation actief voor de Tikuna 

inheemse gemeenschap San Martin de Amacayacu in de Colombiaanse 

Amazone. Enkele maanden geleden is er een projectvoorstel afgerond 

om 40 toiletten te kunnen plaatsen in de gemeenschap. Van de ongeveer 

85 huishoudens zijn er namelijk maar 20 die over een eigen toilet 

beschikken. 

 

Met enige trots kunnen wij je nu melden dat het voorstel "GET 40 

Toilets for San Martin DONE" is goedgekeurd bij GetItDone! Kijk gauw 

op http://www.getitdone.org/projects/posted/type/view/id/119 

En beter nog: het project zal via het GIVASHIT concept op landelijk 

theaterfestival De Parade gedeeltelijk gesponsord worden deze zomer!!! 

De opbrengst van de toiletten op het festival zal dan naar verschillende 

sanitaire projecten in ontwikkelingslanden gaan. Het betekent ook dat de 

Small World Foundation binnen 2 a 3 maanden zélf 30% van het budget 

moet verzamelen: ongeveer 3000 euro. In weinig woorden: TO GET IT DONE, WE NEED YOU TO 

GIVE A SHIT AND HELP!!  

Gewoon doneren gaat heel makkelijk: klik op de DONATE button op de genoemde website en de rest 

wijst zich vanzelf! Aarzel niet om zelf een benefietevenement te organiseren, je te laten sponsoren voor 

een uitdaging, mensen op de hoogte te stellen van dit project (deze email graag doorsturen, de project 

gadget plaatsen op je Hyve, en veel "sharen" en "liken" op facebook), etc. Check 

http://www.facebook.com/pages/GET-40-Toilets-for-San-Martin-

DONE/173880899338985. Wij willen erop wijzen dit een praktisch 

project is dat zich enkel richt op het aanschaffen en plaatsen van 40 

toiletten in San Martin; het geld dat gedoneerd wordt zal dus ook 

enkel en alleen voor deze doeleinden gebruikt worden. Je bijdrage kan 

door de ANBI status van GetItDone en de Small World Foundation 

ook belastingaftrekbaar zijn: informeer gauw bij de belastingdienst of 

-adviseur. Doneren kan ook via Rabobank rekeningnummer 13 27 26 

203 t.n.v. Stichting SMALL WORLDFOUNDATION te Baarle-

Nassau, o.v.v. 40 toilets, IBAN: NL28RABO0132726203, BIC: 

RABONL2U. Dan zorgen wij dat het op zijn plaats komt! LET´S 

GET 40 Toilets for San Martin DONE!! 

 


