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Woensdag 8 augustus 
 
Small World Foundation presentatie in bieb 
 
Nogmaals wil de Small World Foundation iedereen hartelijk uitnodigen om volgende week 
woensdag 8 augustus (aanvang 19.30u) te komen luisteren naar de informatie en verhalen van 
Heike van Gils en Sanne Buursma over de Tikuna inheemse gemeenschap San Martin de 
Amacayacu in de Colombiaanse Amazone. Deze twee dames hebben zich al weken 
voorbereid op deze gelegenheid, waarbij ze de kans krijgen belangstellenden op de hoogte te 
brengen van het reilen en zeilen van de stichting en de gemeenschap. De net uit Colombia 
gearriveerde sieradencollectie zal ook aanwezig zijn, dus bedenk alvast wie er een kadootje 
verdient! Sanne Buursma was recentelijk zes weken lang op bezoek in San Martin. Naast hard 
werken met haar gastfamilie op de akker en in huis, heeft zij samen met lokale mensen een 
projectvoorstel geschreven voor een nieuwe kleuterschool voor de gemeenschap. Over haar 
ervaringen in de Amazone en het project zal zij in de bieb vertellen. Bijdragen voor het 
project kunnen worden overgemaakt op Rabobank rekeningnummer 13 27 26 203 t.n.v. 
Stichting Small World Foundation te Baarle-Nassau, o.v.v. ‘kleuterschool’ en Uw naam 
(IBAN: NL28RABO0132726203 BIC: RABONL2U). 
Heike van Gils, Iris Verstappen en Sanne Buursma zullen zich de komende maanden ook 
inzetten voor GET SHIT DONE, ook een nieuw project van de stichting om de laatste 20 
toiletten te kunnen installeren in de gemeenschap San Martin. Zij zullen zich verdienstelijk 
maken als toiletjuffrouwen op de Boerendag op zaterdag 11 augustus, en op de Trekkertrek op 
25 en 26 augustus (beide in Alphen). Vergeet dus niet speciaal een plasje (of meer..!)  te 
komen plegen bij de toiletten tijdens deze evenementen! LET US KNOW THAT YOU GIVE 
A SHIT!! Voor deze dagen zou de Small World Foundation wel nog graag een beroep doen 
op vrijwilligers. Bij deze; wie zich ook graag wil aansluiten bij deze ijverige dames voor het 
goede doel, aarzel niet en stuur een email naar Heike van Gils (heike_van_gils@hotmail.com) 
of bel: 0641376654. Tot gauw! 


