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Ondertussen is de kalkoen al lang verteerd en zijn de goede voornemens 
ofwel uitgevoerd ofwel vergeten. De lente is zelfs al bijna in het land... Tijd 
voor een update over de projecten van Tumbador. 

Nieuwe structuur  
voor Tumbador  
 
Turmbador vzw bestaat intussen acht jaar en 
omdat we voortdurend streven 
naar verbetering hebben we het 
idee opgevat om een nieuwe orga-
nisatiestructuur uit te werken. Het 
doel daarvan is om nog efficiënter 
te werken, meer mensen te betrek-
ken bij zaken waarin ze zelf interesse 
hebben en duidelijke aanspreek-
punten te creëren zodat iedereen 
ten allen tijde weet waar hij terecht 
kan met een bepaalde vraag/opmerking/
suggestie…  

Daarvoor werd op 14 
november de eerste 
Tumbadordag georga-
niseerd waarin heel 
wat goede ideeën 
naar boven kwamen. 
Fundamenteel veran-
dert er dus niets aan 
wat Tumbador vzw 
deed, alleen zal dit wat 
anders georganiseerd 
worden. 
 
Er werd beslist om zeker 
het eerste half jaar met 

een coördinator te werken die hiervoor ook 
betaald wordt en dat 1 dag per week. Bedoe-
ling van de coördinator is dat die de over-
gang naar de nieuwe structuur mee onder-
steunt. De coördinator is Kim Caluwé die mee 
aan de wieg van de 
vzw stond. 
Er is ook een werkgroep 
Public Relations. Die 
staat in voor het maken 
van de nieuwsbrief, de 
inhoud van de (te ver-
nieuwen) website, info-
folders, sponsordossiers 
om sponsoring los te 
krijgen bij de verschil-
lende activiteiten… 
Momenteel zitten in 
deze werkgroep Hans Sterkendries en Liesbet 
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San Miguel 
 
In het Peruaanse San Mi-
guel is momenteel Veerle 

Deckers volop 
aan het werk. In 
juni wordt zij afge-
lost door Agnes 
Leys, die er nu al 
naar uitkijkt... 
In december or-
ganiseerde  
Veerle een medi-
sche campagne 

in Uras, een dorp op een 
uur rijden van San Miguel, 
en dat voor het eerst: 
vroeger ging Tumbador 
soms wel mee op dit soort 
campagnes, maar dit keer 
zou  
Tumbador ze zelf organise-
ren. In Peru vraagt zoiets 
altijd heel wat voorberei-
ding en meestal op het 
moment dat het moet ge-
beuren ook heel wat im-
provisatie, maar met wat 
vertraging geraakte ieder-
een in Uras. Daar konden 
de mensen terecht bij een 
dokter, een kinderarts, een 
tandarts en een vroed-
vrouw. Er werd aan de kin-
deren een sessie ivm tand-
hygiëne gegeven, de 

vrouwen en kinde-
ren werden inge-
licht over het be-
staan van een cen-
trum ter bescher-
ming van hun rech-
ten en Tumbador 
registreerde alle 
personen met een 
handicap. De afslui-
ter van de dag was 
een spelletje Dikke 
Bertha, een enorm 

succes. En zo zijn toch 
weer heel wat meer men-

Wist je dat... ? 
Op vrijdag 25 maart in Leuven 
onze Noche Latina doorgaat? 
Iedereen is welkom vanaf 18uur in 
Villa Ernesto (1e verdieping), Me-
chelsestraat 51, 3000 Leuven. Star-
ten doen we met een after work 
lounge waar je gezellig kan bab-
belen bij een tapas en cocktail 
bar. Later op de avond wordt dit 
alles overgoten met wat salsa mu-
ziek zodat er kan bewogen wor-
den. Be there! 



Momenteel zitten in 
deze werkgroep Hans Sterkendries en Liesbet 
Cornelissens. Zij zoeken nog hulp onder de 
vorm van mensen die een vlotte pen hebben 
en/of veel verstand hebben van 
opmaakprogramma’s en/of af en toe een 
tekstje naar het Spaans kunnen vertalen.  
Verder is er nog een werkgroep IT, die zal in-
staan voor de website die compleet zal ver-
nieuwd worden, voor het uitsturen van mai-
lings, het bijhouden van een database etc… 
Momenteel zitten in deze werkgroep al Stefan 
en Veerle Hertling, maar ook hier geldt: hoe 
meer zielen hoe meer vreugd. Mensen die dus 
wat van IT kennen zijn meer dan welkom. 
Nog een nieuwe werkgroep is de KWEKwerk-
groep, die staat voor Kwaliteits-Evaluaties en 
Kennis. Deze ondersteunt de andere werk-

groepen met kennis 
rond revalidatie in ont-
wikkelingslanden, pro-
jectmanagement, de 
visie van Tumbador vzw 
en specifieke revalida-
tievragen. Momenteel is 
deze werkgroep nog 
niet ingevuld, dus geïn-
teresseerden mogen 
zich aanbieden. De pro-
fielen die we hiervoor 

zoeken: 1. mensen met ervaring in revalidatie 
en/of ontwikkelingssamenwerking, 2. een ad-
ministratieve medewerker voor de vergaderin-
gen (uitnodigingen, verslagen, bijhouden van 
draaiboek), 3. mensen met ervaring in plan-
ning, uitvoering en evaluatie cyclus.  
Om de zoektocht naar de verschillende me-
dewerkers te vergemakkelijken is er een werk-
groep medewerkersbeleid. Zij denken mee na 
over wat onze vzw nodig heeft op het vlak 
van medewerkers en proberen dus de juiste 
persoon op de juiste plaats te krijgen. We zoe-
ken nog volgende profielen: 1. een organisa-
tor van weekends in kader van kennismaking, 
teambuilding en opleiding; 2. een administra-
tieve medewerker voor de vergaderingen 
(uitnodigingen, verslagen, bijhouden van 
draaiboek), iemand met ervaring in het werk-
domein van revalidatie, om mee te werken 
aan rekrutering, selectie en voor-
bereiding van vrijwilligers.  
Voor alle activiteiten in België is 
er de werkgroep Fondsenwer-
ving. Die overkoepelt de verschil-
lende activiteiten (kwissen, be-
nefiet, Dodentocht, Sportpaleis, 
Werchter etc).  
Tenslotte zijn er nog de project-
werkgroepen San Miguel, Aya-
cucho en San Rafael. Zij helpen 
de projecten uit te bouwen en de uitgestuur-
de vrijwilligers te ondersteunen/begeleiden. 
Ook hier zijn nog medewerkers welkom met of 
zonder de ervaring in ontwikkelingssamenwer-
king of revalidatie. 
 
SAMENGEVAT: we willen het anders doen en 
nóg beter en kunnen daarvoor nog heel wat 
hulp gebruiken  Meestal zal je niet meer dan 

Bertha, een enorm 
succes. En zo zijn toch 
weer heel wat meer men-
sen op de hoogte van ons 
project... 

Ayacucho 
 
In Ayacucho werd on-
langs het 5-jarige bestaan 
van Kuskanchik gevierd. 
Kuskanchik ('Samen' in het 
Quechua) is de naam 
van de 'asociación' die in 
Peru zowel 
het pro-
ject Aya-
cucho als 
San Miguel 
overkoe-
pelt. Maar 
het begon 
dus een dikke 5 jaar gele-
den in Ayacucho, met on-
ze eerste vrijwilliger He-
leen Sabbe. Na Heleen 
hebben er al maar 
liefst zeven Vlaamse kinesi-
therapeuten  (Mieke, Tine, 
Anneleen, Jelle, Emilie, 
Lieselotte, Els) en één er-
gotherapeute (Inge) vrij-
willigerswerk geleverd.  

Wist je dat…? 
Op zaterdag 2 april onze 
zesde algemene kwis 
plaatsheeft om 20u in de 
Gitokrefter in Kalmthout. 
Inschrijven kan met ploe-
gen van max. 6 personen 
door een mail te sturen 
naar info@tumbador.be 
met de vermelding van 
de naam van de ploeg 
en de gegevens van de 
contactpersoon. 

Wist je dat…? 
Onze benefiet met 
lekker Latijns-
Amerikaans eten in 
2011 doorgaat op 
28 en 29 mei in 
Kalmthout. Hou die 
datum alvast vrij. 

coördinator (Perci) die o.a. 
alle personeelszaken regelt 
en met -sinds kort- een loka-
le bankrekening waarop 
Tumbador vzw  geld stort 
op basis van driemaande-
lijkse begrotingen. In deze 
belangrijke fase is het erg 

Maar drie weken later be-
gint ze aan een nieuwe 
opdracht voor Tumbador 
vzw. 

Momen-
teel heeft
Kuskan-
chik al 
heel wat 
aan on-
afhankelij
kheid ge-
wonnen, 
met een 
lokale  

Vanaf 
23 fe-
bruari 
is Els 
weer in 
het 
land, 
na één 
jaar vrij-
willigers
werk.  



SAMENGEVAT: we willen het anders doen en 
nóg beter en kunnen daarvoor nog heel wat 
hulp gebruiken. Meestal zal je niet meer dan 
enkele uren per maand bezig zijn in de werk-
groep waar je toetreedt onder het motto 
“Vele handen maken licht werk”. Denk je dus 
dat je je nuttig kan maken in een van de werk-
groepen, laat dan weten wat je interessege-
bied is, waarin je goed bent, wat je graag 
doet etc. Contacteer hiervoor Kim Caluwé via 
Kimcaluwe@yahoo.com of 0478/92.26.38. 

Tumbador vzw - Revalidatie in ontwikkelingslanden 
Ericalaan 42, 2920 Kalmthout - tel. 0497/65.01.89, fax 03/666.96.61 

www.tumbador.be - info@tumbador.be - ING: 320-4437251-56 

Veel groeten en misschien tot op een van onze activiteiten! 
Het Tumbador-team 

op basis van driemaande-
lijkse begrotingen. In deze 
belangrijke fase is het erg 
nuttig om vanuit België ook 
wat continuïteit te voorzien 
en daar is Els de geknipte 
persoon voor. 


