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The Small World Foundation nodigt 
bedrijven uit om activiteiten te steunen. 
 
Dit is het derde artikel in Ons Weekblad van de 
Stichting Small World Foundation, waarmee 
Heike van Gils de Tikuna indianen van de 
gemeenschap San Martin de Amacayacu steunt 
in hun strijd voor de officiele erkenning van hun 
oorspronkelijke woongebied in de Colombiaanse 
Amazone. In februari werd er een samenvatting gegeven van de activiteiten die 
gefinancierd worden door de stichting en werd er melding gemaakt van de ANBI 
status van de stichting, waardoor giften boven de 60 euro belastingaftrekbaar zijn.  
En anonieme gift van 300 euro na de publicatie van dit artikel maakte het 
versturen van de zonne-installatie mogelijk; de installatie zal deze maand 
plaatsvinden. Hartstikke bedankt!  
 
door de Small World Foundation 
 

De afgelopen maanden zijn vooral besteed aan 
het afronden van de inventarisatie van bijna 80 
voorouderlijke malokas, en de eerste 40 
kilometers van de grens van het 
voorouderlijke woongebied zijn met de hulp 
van een expert met een GPS gemarkeerd. Ook 
heeft een lid van de cabildo oftwel bestuur 
van San Martin, reis gemaakt naar Bogotá, de 
hoofdstad van Colombia, om daar overleg te 
plegen over de activiteiten en doelen van de 
gemeenschap met het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Justitie, de 
Colombiaanse Nationale Organisatie van 
Inheemse Mensen (met als spaanse afkorting: 
ONIC), en Tropenbos. Al deze activiteiten 
zijn met de vele kleine bedragen aan The 
Small World Foundation bekostigd!  

De komende maanden zal de inheemse 
gemeenschap vooral de lobby doorzetten om 

de GPS expedities te bekostigen. Hiervoor is nog minstens 1500 euro nodig, vooral om 
de expert met het vliegtuig en boot vanuit Bogotá naar San Martin te laten komen. Zijn 
technische kennis en geavanceerde GPS is erg belangrijk om degelijke en precieze 
landkaarten te maken, en het is zonder twijfel noodzakelijk om hierin te investeren. 
Deze expert gaat natuurlijk niet alleen het bos in, maar vergezeld door de kenners van 
het gebied, dragers en een kok, elk uit de gemeenschap. Deze mensen moeten ook 
allemaal eten, en krijgen een eerlijke vergoeding voor dit loodzware werk, dat moet 
worden gedaan in regen en hitte, en omringd door miljoenen stekende muggen. Ook zal 
de gemeenschap aandacht besteden aan de aanbevelingen en vereisten van de instanties 
die in Bogotá bezocht zijn... de onvermijdelijke papiermolen begint te ratelen... 



Gelukkig beginnen steeds meer (overheids)instanties in te zien dat San Martin de 
Amacayacu serieus aan het werk is, en dat ze wel mee moeten werken gezien de 
gemeenschap de Colombiaanse grondwet achter zich heeft.  

In dit artikel wil The Small World Foundation in het bijzonder het bedrijfsleven 
uitnodigen om de activiteiten van de Tikuna indianen van San Martin de Amacayacu te 
steunen. In ruil hiervoor krijgt uw bedrijf niet alleen gedurende een jaar elke twee 
maanden de nieuwsbrief en een klein welkomskadootje, maar ook een ruimte op de 
pagina “Steunende Bedrijven”, te vinden rechtsboven op de blog van de stichting 
(www.smallworldfoundation.org). Hier zal dan het logo van uw bedrijf te vinden zijn, 
met eventueel de link naar de website als die bestaat.Er staan inmiddels al verschillende 
bedrijven vermeld, zodat u kunt zien wat de stichting aanbiedt. 

Ook wil de stichting in dit artikel alvast de presentatie door Heike van Gils 
aankondigen, die gepland is op woensdagavond 23 juni in de Openbare Bibliotheek van 
Baarle. Tijdens deze presentatie kunt u beelden zien uit San Martin de Amacayacu, en 
luisteren naar Heike´s ervaringen in deze gemeenschap in de Colombiaanse Amazone 
over de afgelopen 4 jaar.   

Wilt u, of uw bedrijf, samen met The Small World Foundation óók steun bieden 
aan de mensen van de Tikuna indianengemeenschap San Martin de Amacayacu, een 
cadeautje ontvangen én op de hoogte blijven van de lokale ontwikkelingen in deze verre 
uithoek van Colombia? Maak dan jaarlijks minstens 15 euro over op 
bankrekeningnummer 13 27 26 203 t.n.v. Stichting SMALL WORLD FOUNDATION 
te Baarle-Nassau, o.v.v. ‘nieuwsbrief’ en uw naam. Vergeet niet dat donaties groter dan 
60 euro belastingaftrekbaar zijn door de ANBI status van de stichting. Geef ook zo 
spoedig mogelijk ook uw post- of email-adres door (al naar gelang hoe u de nieuwsbrief 
wilt ontvangen ) aan: 

  
Tonny van Gils 
Ghil 12  
5111 ED Baarle-Nassau 
0135078003  
tonnyvangilspals@hotmail.com 
 

Nogmaals, de bijdragen zullen uitsluitend 
besteed worden aan de ontwikkeling en 
uitvoering van de lokale initiatieven, en onder 
persoonlijke begeleiding van Heike van Gils. 
De uitgaven zullen zo veel mogelijk vermeld 
worden in de nieuwsbrieven. Voor 
alternatieve bijdragen, graag informeren bij 
bovenstaand adres. U kunt zich ten alle tijden 
opgeven voor de nieuwsbrief. Wanneer u 
graag bepaalde eerdere edities van deze 
nieuwsbrief (nogmaals) wilt ontvangen via de 
email of in print, neem dan ook contact op, of 
kijk op www.smallworldfoundation.org!   
 


