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De Small World Foundation nodigt u uit in de Baarlese bibliotheek!   
 
Door Heike van Gils 
 
Na een zeer succesvolle gelegenheid vorige zomer, nodig ik u namens de Small 
World Foundation wederom uit in de bibliotheek van Baarle-Nassau-Hertog op 
woensdagavond 26 augustus (aanvang: 20.00u en toegang gratis) om te komen 
luisteren en kijken naar mijn presentatie over de voortgang van de activiteiten van de 
Tikuna indianen van San Martin de Amacayacu in de Colombiaanse Amazone. Dit 
wat betreft de erkenning van hun voorouderlijk grondgebied in het regenwoud, en 
over dingen uit het dagelijkse leven. Met gepaste trots zal ik u ook vertellen over het 
bezoek half mei van de BN/DeStem Ontwikkelingsprijs journalist Wim van den 
Broek in de gemeenschap. De rest van het Small World Foundation bestuur kan dit 
over de echte uitreiking van de prijs door KRO’s Derek Bolt in het Chassé Theater op 
31 mei j.l..   
 
De presentatie zal beginnen met een informatieve powerpoint diavoorstelling, gevolgd 
door een aantal korte actuele videos. Hierna zal er ruim de gelegenheid zijn voor 
vragen van uw kant. Mocht u nog niet betrokken zijn bij de stichting, dan nodigen wij 
u uit om deze avond te informeren naar de mogelijkheden. Natuurlijk kunt u zichzelf 
via Tonny van Gils (tel. 0135078003, tonnyvangilspals@hotmail.com) te allen tijde 
opgeven om jaarlijks 6 nieuwsbrieven te ontvangen voor maar 15 euro (of meer!), en 
hiervoor ontvangt u dan ook nog een klein kadootje uit de Amazone. U kunt ook op 
de hoogte blijven via de website van de stichting (www.smallworldfoundation.org). 
 
Op deze avond in de bibliotheek zal ook de unieke collectie handgemaakte sieraden 
uit de Amazone aanwezig zijn met een aantal nieuwe modellen, zodat u toch nog net 
iets moois kan uitzoeken voor de late zomeravonden, alvast voor bij uw nieuwe 
herfstgarderobe, of misschien als kadootje voor iemand speciaals! De totale opbrengst 
van deze sieraden gaat direct naar de initiatieven van de de mensen van San Martin de 
Amacayacu. Wij rekenen op uw aanwezigheid, en nodigen u uit om vrienden en 
bekenden mee te nemen. Tot dan! 
 


