
Ons Weekblad, 6 september 2013 
 
Geslaagde presentatie in CCB en mooie heemkalender! 
 
Kijk gauw: www.facebook.com/kleuterschoolsanmartin 
 
Op donderdagavond 29 augustus gaven Heike van Gils en Sanne Buursma de jaarlijkse Small 
World Foundation presentatie in het Cultureel Centrum Baarle. De presentatie van Heike was 
vooral nuttig om nog eens een duidelijk overzicht te krijgen, na zoveel jaar werken aan de 
erkenning van het voorouderlijk grondgebied van de Tikuna inheemse gemeenschap San 
Martin de Amacayacu in de Colombiaanse Amazone. Hoe begon het ook alweer, en waar 
staat de gemeenschap nu in het proces? Sanne Buursma, de ontwerpster van het 
kleuterschoolproject, ging dieper in op dit thema: Waarom is de kleuterschool belangrijk in de 
lokale context? Wat voor activiteiten worden er al zoal ondernomen om de kleuters bezig te 
houden? Ook was de collectie handgemaakte sieraden aanwezig en er werd een goede 
verkoop gedaan. Aanwezigen: Bedankt voor jullie belangstelling! 
 
Op zondagochtend 1 september vond de overhandiging plaats van de jaarkalender van de 
Baarlese Heemkundekring Amalia van Solms. De kalender heeft dit jaar als thema 
´Weldoeners` en ook de Small World Foundation is erin opgenomen - bij de maand april om 
precies te zijn. Wij zijn de Heemkundekring erg dankbaar voor deze actie. Zo´n vorm van 
publiciteit is erg welkom en kan onze stichting alleen nog maar méér bekendheid geven onder 
de mensen in de regio Baarle. Daarom ons advies: Aarzel niet, koop deze kalender en steun de 
Heemkundekring! Mooie foto’s van de gelegenheid kun je vinden op de website 
www.amaliavansolms.org 
 
Wil je ook het komende jaar op de hoogte blijven van alle Small World Foundation 
activiteiten, zowel in Colombia als in Nederland, neem dan voor maar 15 euro een 
abonnement op de onze tweemaandelijkse nieuwsbrief: IBAN NL28RABO0132726203 t.n.v. 
Stichting SMALL WORLD FOUNDATION o.v.v. ‘nieuwsbrief’ en Uw naam! Vergeet ook 
niet onze website www.smallworldfoundation.org en de bovenstaande Facebookpagina van 
het kleuterschoolproject te bezoeken om de foto’s van de verschillende evenementen te 
bekijken: Natuurlijk kun je ook even een reactie achterlaten of op “vind ik leuk” klikken!!! 
 
 

 


