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JAARVERSLAG 2009  
 
De stichting Small World Foundation is opgericht op 31-07-2007 en is ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel onder het nummer 18090000. Ook is de stichting door de 
belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
 
In dit verslag wordt de stichting Small World Foundation steeds aangeduid met de letters 
SWF.  

 
 

1. Structuur 
Voorzitter: Bea Voogt 
Secretaris-penningmeester: Jos Withagen 
Bestuurslid: Heike van Gils 
Permanent vrijwilliger: Tonny van Gils en Cissie Laurijssen 
Alleen Heike van Gils is actief in de Colombiaanse Amazone. De overige betrokkenen waren 
actief in Nederland, evenals een aantal incidentele vrijwilligers (2009): Hans Grummels, Inge 
Kuiphuis, Mirte Gosker, Tiny Stabel, Nel Wens, familie Posthumus, familie vd Vloet, en 
anderen. 

 
 

2. Algemeen doel  
Het doel van de SWF is het bevorderen van het herstel, behoud en ontwikkeling van de 
leefomgeving in ontwikkelingslanden. Dit doel trachten we te bereiken door: 1. het 
ondersteunen van onderzoek, 2. het ondersteunen van initiatieven van algemeen nut op het 
gebied van de leefomgeving van gemeenschappen in ontwikkelingslanden, 3. het werven 
van fondsen, 4. al hetgeen dat met het voorgaande verband houdt of bevorderlijk kan zijn. 

 
 

3. Hoofdactiviteit 
De SWF steunt de activiteiten van Heike van Gils voor de Tikuna inheemse gemeenschap van 
San Martin de Amacayacu in de Colombiaanse Amazone. Een doel dat deze gemeenschap 
nastreeft, is het voorouderlijk grondgebied officieel erkend te krijgen door de Colombiaanse 
overheid. San Martin heeft hierover al heel veel gegevens verzameld, welke de 
rechtvaardiging van de aanvraag zijn. 
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4. Middelen 
Om deze doelen te bereiken heeft de SWF onder andere geldmiddelen nodig.  Deze komen 
voort uit: 
 
 

4.1. Donaties  
Hieronder vallen donaties,schenkingen, sponsorgelden, giften etc. Deze heeft de SWF het 
afgelopen jaar enkele gekregen van particulieren. Verder ontving de SWF donaties van 
particulieren via activiteiten waaraan werd deelgenomen, of die mede dankzij de inzet van 
incidentele vrijwilligers en organisaties konden worden organiseerd. Voor 2009: 
 

 De SWF deed mee aan het Dorpsontbijt in Baarle-Nassau-Hertog. Dit ontbijt wordt 1 
keer per jaar georganiseerd door de Ontwikkelingsraad van Baarle-Hertog en is 
gratis voor elke bezoeker. Het ontbijt wordt gesponsord door de Baarlese 
middenstand. Na afloop is het de bedoeling dat men een vrijwillige bijdrage geeft. 
De totale opbrengst wordt verdeeld onder de deelnemende goede doelen. Het was 
dit jaar weer een goede financiële impuls. Volgend jaar doet de SWF zeker weer mee 
aan het ontbijt, evenals aan de vergaderingen van de Ontwikkelingsraad in de loop 
van het jaar. 

 
 De SWF heeft (net als in 2008) met hulp van incidentele vrijwilligers een 

benefietetentje georganiseerd in Biologisch Vegetarisch Eethuis Zeezicht in 
Wageningen. De opbrengst hiervan wordt berekend door entree- min 
maaltijdkosten. Deze etentjes zijn zeer welkom door het directe contact met een 
andere doelgroep nl. vooral studenten van de Wageningen Universiteit.  

 
 Ook dit jaar heeft Heike van Gils in de bibliotheek van Baarle-Nassau-Hertog een 

duidelijke en interessante presentatie gegeven met een zelfgemaakte film en foto’s 
over haar activiteiten in de inheemse gemeenschap van San Martin de Amacayacu. 
De zaal was vol en er waren na afloop belangstellende vragen. Bij deze gelegenheid 
werden de sieraden druk bekeken en verkocht. Er waren donaties en nieuwe 
abonnementen op de Nieuwsbrief. Dit is zeker ook voor herhaling vatbaar.  

 
 

4.2. Nieuwsbrievenaktie.  
Zes keer per jaar schrijft Heike van Gils een Nieuwsbrief waarin melding wordt gemaakt van 
activiteiten, successen en uitdagingen van San Martin en de SWF (zowel in het nederlands 
als engels beschikbaar). Deze Nieuwsbrief krijgen donateurs via email of post toegestuurd na 
overmaking van ten minste 15 euro per jaar. Deze actie loopt nog goed, maar nieuwe leden 
zijn moeilijk te krijgen. De SWF zal hiervoor actiever moeten zijn. De donateurs krijgen na 
een jaar een herinneringsbriefje. Dat werkt wel. Mensen die op een andere manier de SWF 
steunen, krijgen de Nieuwsbrief gratis via email. De nederlandse Nieuwsbrieven worden 
gratis in kleur gedrukt door Koninklijke Drukkerij Em. de Jong te Baarle-Nassau. Ingrid 
Boeren is hiervoor verantwoordelijk.  
 
 

4.3. Sieradenverkoop 
Om aan meer financiën te komen en om een leuk product aan te kunnen bieden, verkoopt 
de SWF sieraden die in Leticia (Amazone) handgemaakt zijn van natuurlijke materialen, 
zoals: zaden, vruchten en palmvezel. Om  transportkosten te vermijden, brengen Heike van 
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Gils en anderen deze sieraden uit Colombia mee naar Nederland voor de SWF. De SWF 
verkoopt deze sieraden op markten, open tuinen, aan huis, bij sportdagen, benefietfeestjes 
of -evenementen, etc., en voorzien de geïnteresseerden tegelijkertijd van informatie over de 
SWF. Het is belangrijk gebleken steeds nieuwe modellen in de collectie te hebben. De 
sieraden vormen een belangrijk deel van de inkomsten van de SWF.  
 
 

4.4. Diversen 
De SWF probeert altijd van speciale kansen en gelegenheden gebruik te maken om overige 
kleine projecten in San Martin de Amacayacu te financieren. Deze projecten hebben een 
aparte boekhouding. Voor 2009 de volgende projecten: 
 

 Op 31 mei 2009 ontvingen de SWF de BN/Stem Ontwikkelingsprijs 2009. Deze prijs 
van € 5000,- (met bijbehorende trofee), werd ontvangen voor het aanleggen van 12 
visvijvers in San Martin. Het indienen van het voorstel had nogal wat voeten in 
aarde, maar het is Cissie Laurijssen gelukt na een telefoontje met Dhr. J Don. In 
BN/De Stem werden 2 paginagrote artikelen gepubliceerd n.a.v. het toekennen van 
de prijs. Derek Bolt van het TV-programma  'Spoorloos' reikte de Trofee uit aan 
Tonny van Gils tijdens een ceremonie in het Chassé Theater in Breda, waar 
honderden geïnteresseerden ook bij waren. De SWF is erg trots op deze prijs. Het is 
een oprechte erkenning van het werk voor de mensen in San Martin door de SWF.  

 
 Het visvijvervoorstel ingediend bij het Colombiaanse Instituut voor Rurale 

Ontwikkeling INCODER (www.incoder.gov.co) is in 2009 goedgekeurd, maar de 
financiën zijn dit jaar nog niet binnengekomen. De financiën van dit project komen 
op een speciale rekening in Colombia die wordt beheerd door het hoofd van de 
gemeenschap. Heike van Gils begeleid alleen het contact tussen INCODER en de 12 
betrokken families.  
 

 Bij het projectenplatform GET IT DONE (www.getitdone.org) is een voorstel 
ingediend met de titel “Get Water&boat for San Martin Done”. Het doel is de 
voorziening van schoon drinkwater en transportmogelijkheden voor San Martin de 
Amacayacu. Concreet zullen er watertanks, een boot en een motor mee worden 
gefinancierd. Het GET IT DONE platform geeft organisaties de mogelijkheid om op 
een moderne manier een project te lanceren. Elk project krijgt een eigen GET IT 
DONE pagina op de website. Ook worden er op Hyves en Facebook speciale project-
sites geopend. Via deze wegen kan de organisatie het publiek op de hoogte houden 
met fotos, filmpjes, commentaar over het verloop van de fondsenwervings-
activiteiten, de ontwikkeling van het project etc. Een teller houdt de stand bij in de 
fondsenwervingsfase, zodat het publiek gemotiveerd wordt om ook een bijdrage te 
doen. Dit gaat via verschillende mogelijkheden op de GET IT DONE project-site (o.a. 
IDEAL, credit card).  

 
 Een aanvraag bij VOETEN IN DE AARDE (www.voetenindeaarde.org) heeft vijf 

watertanks voor San Martin opgeleverd. Deze zijn ook al geïnstalleerd in de 
gemeenschap.  

 
 De Small World Foundation maakt sinds 2009 onderdeel uit van www.YouBeDo.com, 

een internet boekhandel. 10% van elk verkocht product kan gedoneerd worden aan 
één van de goede doelen. Hier is nog niets uit voort gekomen.  
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5. Activiteitenkalender  
Onderstaand een kalender van 2009 van de specifieke activiteiten georganiseerd door de 
SWF, of activiteiten waaraan wij hebben kunnen deelnemen. Sommigen van deze zijn voor 
ons van belang voor het leggen van contacten, en het vergroten van onze kennis over de 
administratie, beheer en oriëntatie van stichtingen in het algemeen, 
 

1. 18 februari: Bezoek Volkenkundig museum Antwerpen. Tentoonstelling “Het nieuwe 
meisje” 

 
2. 10 maart: Discussieavond sojateelt in Brazilië in het SOB Baarle-Nassau-Hertog 

 
3. 19 maart: Deelname workshop “Het besturen van verenigingen en stichtingen” 

Rabobank Zundert 
 

4. 18 en 19 april: Kraam bij K3WK evenement La Porcherie Riel 
 

5. 31 mei: Sieradenverkoop Open Tuin “Schanse Dijktuin” Klundert 
 

6. 31 mei: Uitreiking BN/DeStem Ontwikkelingsprijs Chassé Theater Breda 
 

7. 21 juni: Sieradenverkoop “Samenloop voor Hoop” door KWF in Tilburg 
 

8. 28 juni: Sieradenverkoop Open Tuin “De Nachtegaal” Baarle-Nassau 
 

9. 1 juli, 29 september: Vergadering Ontwikkelingsraad over Dorpsontbijt Baarle-
Nassau-Hertog 

 
10. 18 juli: Sieradenverkoop Open Tuin “Schanse Dijktuin” Klundert 

 
11. 27 juli: Midzomernacht Fair Baarle-Nassau-Hertog 
 
12. 2 augustus: Sieradenverkoop Open Dag Arcadia Steenbergen (Dely´s Party Service en 

Lions Club) Steenbergen 
 

13. 26 augustus: Presentatie Heike van Gils Openbare Bibliotheek Baarle-Nassau-Hertog 
 

14. 29 augustus: Sieradenverkoop feest Knipscheer Tilburg 
 

15. 13 september: Dassepop Dasseburcht Baarle-Nassau 
 

16. 25 oktober: Dorpsontbijt in het SOB Baarle-Nassau-Hertog 
 

17. 19 november: Benefietetentje Biologisch Vegetarisch Eethuis Zeezicht Wageningen 
 

18. 30 november: Vergadering “De Smaak van de Zuidelijke Baronie” Rabobank Baarle-
Nassau 
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6. Publiciteit  
De website www.smallworldfoundation.org verschaft de meest actuele en complete 
informatie over alle aspecten van de stichting, en het leven en projecten in San Martin de 
Amacayacu: achtergronden, doelen, nieuws, publicaties, activiteitenkalender, 
contactgegevens, contributiemogelijkheden etc. Deze website wordt bijgehouden door 
Heike van Gils. De website is belangrijk als nationaal communicatiemiddel, bijvoorbeel het 
BN/DeStem heeft mede door deze website de Ontwikkelingsprijs toegekend.  
  
Voordat een activiteit in of rond Baarle-Nassau plaatsvindt, wordt er een artikel geplaatst in 
Ons Weekblad. Overige kranten die melding hebben gemaakt van SWF- activiteiten elders in 
het land zijn: BN/DeStem (n.a.v. Ontwikkelingsprijs 2009), De Moerdijkse Bode, 
Veenendaalsekrant.nl en de Veluwepost. Hiermee wil de SWF publiciteit genereren. Ook na 
een grotere activiteit vindt de SWF een bedankje in Ons Weekblad belangrijk. Een bedankje 
per mail wordt gestuurd naar de particuliere organisatie van een markt, open tuin, 
benefietfeestje enz.  
 
Bij alle gelegenheden geeft de SWF flyers uit om het bewustzijn over ons doel en activiteiten 
te vergroten, en probeert meestal ergens landkaarten van Colombia op te hangen voor de 
oriëntatie. Sinds 2009 heeft de SWF ook een fotoboek waarmee de geinteresseerden een 
completere indruk van de gemeenschap krijgen. Natuurlijk is de mondelinge toelichting bij 
de landkaarten en het fotobook erg belangrijk. 
 
De films van 2008 en 2009, met fragmenten van San Martin de Amacayacu en de SWF 
ondersteunde activiteiten, werden in eerste instantie gemaakt door Heike van Gils i.s.m. 
Marjolein Beers voor de presentaties in de bibliotheek van Baarle-Nassau. Deze films blijven 
ook beschikbaar voor andere gelegenheden. De films zijn kort, duidelijk en leveren veel 
positieve reacties op.  
 
De SWF zal proberen vaker een artikel te plaatsen in grotere bladen, zoals gebeurd is in de 
Internationale Samenwerking (juli 2009). Op het sociale netwerk HYVES heeft de SWF een 
pagina. Ook wordt de SWF vermeld op www.allegoededoelen.nl (waar logo's en een 
donatiemodule gedownload kunnen worden), www.youbedo.com en www.borugo.com (via 
Vinculos de Interés). Via de donatiemodule is er nog niets overgemaakt naar de SWF.  
 
Om meer bekendheid te krijgen vindt de SWF het ook belangrijk deel te nemen aan grotere 
manifestaties zoals De Smaak van de Zuidelijke Baronie (waarvoor in 2009 de eerste 
bespreking was), Samenloop voor Hoop en de Baarlese Midzomernachtfair. Ook werd 
Festival Mundial bezocht voor mogelijkheden om hier sieraden te verkopen d.m.v. een 
gesponsorde stand bijvoorbeeld. Het evenement werd te commericëel en te duur bevonden.  
 

 

7. Externe contacten 
In februari hebben vrijwilligers van de SWF de tentoonstelling “Het Nieuwe Meisje” te 
Antwerpen bezocht om ons te verdiepen in de gebruiken van de Tikuna inheemse bevolking. 
In maart was er een discussieavond over Brazilië (aan de andere kant van de Amazone t.a.v. 
San Martin de Amacayacu) georganiseerd door de Vastenaktie. Ter algemene informatie 
bezochten SWF vrijwilligers een avond van de Rabobank in Zundert over het besturen van 
verenigingen en stichtingen. De SWF hoopt door deelname aan dit soort gelegenheden de 
kennis te vergroten wat betreft stichtingen, besturen en achtergronden. Ook kunnen nuttige 
contacten gelegd worden.  
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Inkomsten 2009

Per kas Per rekening

Donaties 358 2191

Nieuwsbrief 50 1489

Sieraden 2784

Subtotaal 3192 3680

TOTAAL 6872

Uitgaven 2009

COLOMBIA

Kaart 1403

Transport 1465

Apparaten en onderhoud 1599

Communicatie 126

Vergaderingen 203

Sieraden 1770

Overig 277

Subtotaal 6843

NEDERLAND

Bankkosten 228

Postzegels en administatie 76

Kvk 26

Onkosten activiteiten 35

Fotocamera 96

Lobby activiteiten 103

Subtotaal 564

TOTAAL 7407

SUBSALDO -535

Actieven 31 dec 2009

COLOMBIA

Contanten 438

Subtotaal 438

NEDERLAND

Sieraden 450

Enveloppen, postzegels, DVD 25

Subtotaal 475

TOTAAL 913

SALDO 2009 378

8. Financiën.  
 
 
Samenvatting van algemene SWF inkomsten en uitgaven 2009. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 7 

 
 
Voeten in de Aarde inkomsten en uitgaven 2009. 

Beschrijving Bedrag (pesos) Bedrag (euro)
Watertanks (5) 1.232.000 448,00
Goten (5x6=30 meter) 501.300 182,29
Verbindingsstuk goten (5) 46.350 16,85
Deksels goten (5) 22.550 8,20
Ophangstukken goten (30) 49.200 17,89
PVC kraan connecties 6.150 2,24
Kranen 101.350 36,85
Teflon lint 1.680 0,61
PVC lijm 22.160 8,06
Vervoer Leticia 30.000 10,91
Vervoer Leticia-San Martin 75.000 27,27
Inkomsten 2.062.500 750,00
Uitgaven 2.087.740 759,18
Saldo -25.240 -9,18

*1 euro = 2750 colombiaanse pesos

 
 
 
 
 
BN/DeStem Ontwikkelingsprijs 2009 inkomsten en uitgaven 2009. 
 

Beschrijving Bedrag (pesos) Bedrag (euro)

viering BN/DeStem Prijs San Martin 69.500 29

documenten INCODER 25.000 10

documenten INCODER 30.000 13

documenten & transport INCODER 600.000 250

documenten INCODER 40.000 17

documenten INCODER 65.000 27

documenten INCODER 65.000 27

Inkomsten 12.000.000 5.000

Uitgaven 894.500 398

Saldo 10.417.600 4.297  
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9. Conclusies en aanbevelingen.  
Colombia 

 Er is inmiddels grote vooruitgang geboekt in San Martin de Amacayacu wat betreft 
het in kaart brengen van het voorouderlijk grondgebied. Volgens de planning komt 
de digitale versie ervan in 2010 uit. Hierna komt de administratieve kant van de 
aanvraag aan de beurt: sociaaleconomische studie, overleg met stakeholders en de 
aanvraag zelf. Het is zeer moeilijk te voorspellen wat de kosten voor deze stappen 
zijn, en daarom moeilijk fondsaanvragen hiervoor in te dienen bij financierende 
(inter)nationale instanties. 

 Naast het thema “grondgebied” heeft San Martin vijf watertanks kunnen installeren 
voor schoon drinkwater.  

 Transport is nog steeds verzekerd door de aankoop van één, en benodigde 
onderhoudsbeurten van twee buitenboordmotoren in de gemeenschap. 

 Het Colombiaanse Instituut voor Rurale Ontwikkeling (INCODER) keurde het 
gemeenschapsvoorstel voor 12 visvijvers goed. De BN/DeStem Ontwikkelingsprijs zal 
in eerste instantie dienen om extra kosten voor documenten en transport te dekken 
die vereist zijn voor de INCODER aanvraag, tot er hierover duidelijkheid is: In het 
geval dat het INCODER budget uiteindelijk niet toegekend wordt, dan wordt het 
project uitsluitend met de Ontwikkelingsprijs gefinancierd. Als zij wel toegekend 
wordt, dan zal de Ontwikkelingsprijs de zgn. “eigen inbreng” van de gemeenschap 
dekken, en de vijvers grootschaliger kunnen maken.  

 
Nederland 

 De groep permanente betrokkenen bij de SWF vormt een dynamisch geheel waarin 
elk zijn functie heeft. Incidentele vrijwilligers vervullen ook een belangrijke rol.  

 Via de verschillende activiteiten zijn contacten gelegd voor verdere activiteiten, en 
er zijn algemene kennis en ideeën opgedaan. Dit is erg belangrijk om voor de 
ontwikkeling van de stichting en voor het bereiken van verschillende doelgroepen. 

 De verkoop van sieraden is een grote  bron van inkomsten. Variatie in modellen en 
diversiteit van verkoopgelegenheid is belangrijk. De SWF zoekt gelegenheden, 
vrijwilligers en evt. vaste verkooppunten om deze verkoop te stimuleren.  

 Het printen van de nieuwsbrief en flyers door Drukkerij Em. de Jong bespaart de 
SWF significante kosten. 

 De nieuwsbrief verschaft veel informatie voor de geinteresseerde en kan potentieel 
een oneindig aantal ontvangers bereiken via email. Toch is het een hogere drempel 
gebleken om lid te worden van de nieuwsbrief dan om een sieraad aan te schaffen. 

 De meeste bijdragen komen uit de directe kring van SWF vrijwilligers. De meeste 
mensen zijn goed bekend met het doel en de activiteiten van de SWF.  

 De internetapplicaties van bv. YouBeDo of de donatiemodule van de Stichting Geef 
Gratis (www.allegoededoelen.nl) hebben nog niets opgeleverd. 

 Grotere evenementen blijken soms minder financieel productief te zijn dan meer 
intieme gelegenheden gebaseerd op persoonlijke contacten van SWF betrokkenen 
(familie, vrienden, kennissen). 
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10. Dankwoord 
Naast de vele particulieren en bedrijven die een bijdrage hebben gedaan aan de SWF of zich 
op andere wijze hebben ingezet voor de stichting, wil de SWF de volgende instanties 
specifiek bedanken voor hun fantastische inzet (willekeurige volgorde):  
 
Ontwikkelingsraad Baarle-Hertog + Gemeente Baarle-Hertog en Nassau 
Koninklijke Drukkerij Em. De Jong 
Openbare Bibliotheek Baarle-Nassau-Hertog 
BN/DeStem Ontwikkelingsprijs 
Biologisch Vegetarisch Eethuis Zeezicht Wageningen 
Voeten in de Aarde 
Get It Done 
Dassepop 
La Porcherie Riel 
Lions Club Steenbergen 
Party Service Dely´s 
Organisatie Samenloop voor Hoop (KWF) 
Schanse Dijktuin Klundert (familie Posthumus) 
Tuin “De Nachtegaal” Baarle-Nassau (familie vd Vloet) 

 


