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De zomer van de Small World Foundation (deel III).  
 
40 toiletten en de voorbereidingen op de Trekkertrek 
 
Na de sensationele lancering van het extra Small World Foundation project (Get 40 
Toilets for San Martin Done) op de Boerendag in Alphen heeft het project nog meer 
bijval gekregen van mensen uit Nederland en België. Het is bijzonder fijn om te 
merken dat er zoveel interesse is om de stichting te helpen bij het plan om 40 toiletten 
te installeren in de Tikuna inheemse gemeenschap San Martin de Amacayacu in de 
Colombiaanse Amazone. Op het moment van schrijven staat de teller van het project 
op 1564 euro. Dat is 16.1% van het totaalbudget (9733 euro), en meer dan de helft 
van wat de stichting bij zou moeten verzamelen om de eerste 30% vol te krijgen 
(=2920 euro). De overige 70% (6813 euro) zou in eerste instantie gedoneerd worden 
door Get It Done (www.getitdone.org) zelf, via hun eigen GIVASHIT actie op 
theaterfestival de Parade (www.deparade.nl) afgelopen zomer. Helaas heeft een 
woordvoerder van Get It Done deze week gewaarschuwd dat zij misschien niet aan dit 
bedrag zullen komen. Het festival had dit jaar weinig bezoekers door het slechte weer. 
De opbrengst van Parade wordt momenteel geteld. Voor de Small World Foundation 
betekent het voorlopig dat we gewoon net zo enthousiast doorgaan met fondsen 
werven!!  
 
Allereerst op de Trekkertrek a.s. zondag in Alphen met Corry Bauer en Bep Konings. 
Zij organiseren voor het toilet-project kinderspelletjes (wc-borstel gooien, potje vol, 
spijker poepen... etc.) en een loterij voor volwassenen. Hiermee kunt u dan een super-
wc-schoonmaak-pakket winnen!! Zoek ons op het terrein bij het springkasteel en laat 
uw kinderen genieten van onze originele spelletjes! Overige activiteiten zijn: 
30 augustus (aanvang 20.00u): Bibliotheek SOB gebouw – Baarle: Presentatie door 
Heike van Gils en Iris Verstappen (ook uit Baarle) 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). - Door Iris Verstappen en Heike van Gils 


