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De zomer van de Small World Foundation (deel II).  
 
 “Get 40 Toilets for San Martin Done” en de agenda 
 

U heeft het al gelezen: De Small World Foundation 
houdt deze zomer een extra actie om geld bijeen te 
krijgen om 40 toiletten te kunnen installeren in de 
Tikuna inheemse gemeenschap San Martin de 
Amacayacu in de Colombiaanse Amazone. Momenteel 
zijn er maar 29 toiletten van zeer slechte kwaliteit 
aanwezig in deze gemeenschap met meer dan 500 
inwoners. De organisatie Get It Done 
(www.getitdone.org) zal proberen om 70% (6813 euro) 
van het totaalbudget bijeen te schrapen op 
theaterfestival De Parade (www.deparade.nl). De Small 
World Foundation is verantwoordelijk om ten minste de 
overige 30% (2920 euro) te verzamelen. Voor dit goede 
doel heeft de supersonische toiletjuffrouw Corry Bauer 

(bedankt!) ervoor gezorgd dat de toiletten op de Boerendag in Alphen er keurig bij 
stonden (en dat voor maar 50ct!). ’s Avonds werd zij afgelost door de behulpzame 
Alphense Piet en Philly de Swart (ook bedankt!!). De toiletbezoekers konden hun 
bijdrage kwijt in de kleurig versierde toiletpot die opvallend bij de toiletingang stond 
geparkeerd. Veel mensen, en vooral de vele kinderen, vonden het een bijzondere 
ervaring om geld in deze pot te gooien. Het was dan ook een enorm succes!! Bedankt 
organisatie!!! De teller van het project staat nu op 1252 euro, dus er is nog iets meer 
inzet nodig. Op het dorpsplein van de Boerendag was ook de verkoop van de 
handgemaakte sieraden uit Colombia een succes; dit om de reguliere activiteiten van 
de Small World Foundation in San Martin te ondersteunen. Op de komende 
evenementen zullen jullie onze Corry nog terug zien, wellicht in gezelschap van haar 
vriendin Bep Konings:  
 
28 augustus: Trekkertrek – Alphen: Kinderspelletjes 
(wc borstel gooien, spijker poepen..) en super-toilet-
loterij. 
30 augustus: Bibliotheek SOB gebouw – Baarle: 
Presentatie door Heike van Gils en Iris Verstappen over 
de projecten en activiteiten van de Small World 
Foundation in San Martin de Amacayacu. Verkoop 
handgemaakte sieraden uit Colombia (zilver van 
www.jorgelopera.com en de bekende natuurlijke 
producten). 
3 september: Dag van het Platteland – 
Boerenbond/Welkoop Alphen: Verkoop sieraden en 
zelfgemaakte jam. 
 
Spaart u ook graag mee voor een wc? Dat kan: Rabobank rekeningnummer 13 27 26 
203 t.n.v. Stichting Small World Foundation o.v.v. 40 toilets. Dan zorgen wij dat het 



op de juiste plaats terecht komt. Elke euro is hartstikke welkom! Voor meer 
informatie over het toilettenproject of andere Small World Foundation activiteiten, 
graag contact opnemen met Tonny van Gils (0135078003) of Heike van Gils 
(heike_van_gils@hotmail.com). 
 
PS. Voor de Small World Foundation insiders en ZLTO vertegenwoordigers: REUZE 
BEDANKT dat jullie er waren zaterdagavond om zo gezellig samen te zijn! 


