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De laatste weken hadden we prachtig weer in België wat onvermijdelijk 
leidde tot BBQ’s, lenteschoonmaken en heel veel energie, maar ook in de 
rest van de wereld werd er niet stilgezeten. De laatste nieuwtjes van het 
Tumbadorfront…  

San Miguel 
 

Het financiële plaatje van 2010 
 
2011 is intussen al een goed eind gevorderd dus is het tijd om een balans 
op te maken van het vorige boekjaar. Met twee taartdiagrammen geven 
we inzicht in  de opbrengsten en uitgaven van 2010.  
 
Aan de kant van de opbrengsten zien we dat iets meer dan de helft uit 

evenementen komt zoals tap-
pen bij het Sportpaleis, security 
op Werchter, een standje uit-
baten op de Nieuwjaarsre-
ceptie in Kalmthout, enz.  Eén 
vijfde komt uit vrije giften. Hier 
verwachten we in 2011 een 
stijging omdat fiscale attesten 
nu pas vanaf 40 EUR kunnen 
worden uitgeschreven. Iets 
minder dan 15% komt van be-
nefieten die door onze vertrek-
kende vrijwilligers worden ge-

organiseerd en onze jaarlijks terugkerende benefiet te Kalmthout. Onze 
quizzen zijn goed voor 5% en de overige opbrengsten komen van vasten-
acties in scholen en bankinteresten. 
 
Aan de kant van de uitgaven lijkt omeer dan 80% naar ons project in Aya-

cucho te gaan. Dit geeft ech-
ter een vertekend beeld, aan-
gezien onze Peruviaanse men-
sen ook actief zijn op het pro-
ject in San Miguel terwijl hun 
loonkosten boekhoudkundig 
onder het project Ayacucho 
vallen. Het is ook belangrijk op 
te merken dat onze werkings-
kosten ruim onder de 10% blij-
ven. Het is dankzij deze inspan-
ningen dat wij fiscale attesten 
mogen uitschrijven. 
 
 

Voor het eerst sinds ons bestaan hebben we geen aangroei van middelen, 
en zijn de opbrengsten versus uitgaven negatief (iets meer dan 3.000 EUR). 
Hiervoor hebben we de voorbije jaren de nodige reserves opgebouwd, 
maar we gaan uiteraard ons uiterste best doen tijdens 2011 weer een aan-
groei te realiseren. 

Opbrengsten 

Uitgaven 

Carnaval in San Rafael 
 



San Miguel 
 
In het Peruaanse San Mi-
guel is momenteel nog 
eventjes Veerle Deckers 
aan het werk. Zij wordt op 

14 juni afge-
lost door  
Agnes Leys, 
die al staat te 
popelen en 
benieuwd is 
naar wat vrij-
willigerswerk in 
Peru inhoudt... 
Op 17 maart 
werd er in San 
Miguel een 
workshop ge-
organ i seerd 
over mentale 

gezondheid. De avond 
werd samen georgani-
seerd met een organisatie 
van personen met een 
handicap, Apdisma, en er 
daagden heel wat patiën-
ten op. 
Op 14 april organiseerde 
Veerle een grote medi-
sche campagne in Tam-
bo, waarbij ze op zoek 
ging naar nieuwe patiën-
ten om tweewekelijks the-
rapie te gaan geven. Een 
hele maand ging Veerle 
ter voorbereiding regel-
matig op bezoek in Tam-

bo en de dag 
werd een groot 
succes. Ze zag 
7 kinderen met 
een handicap, 
waarvan er 5 
met therapie 
kunnen gehol-
pen worden. 
Ook waren er 
heel wat geïn-
t e r e s s e e r d e n 
voor het me-
disch team dus 

het was een ideale start 
voor het werken in Tambo 
om zo alweer meer pati-
enten te bereiken. 

Wist je dat... ? 
Op 24 en 25 september vindt het 
Zuidprojectenweekend plaats. Dat 
is een weekend voor alle zuidme-
dewerkers die nog gaan vertrek-
ken, die terug zijn en de leden van 
de project werkgroepen Ayacu-
cho, San Rafael en San Miguel, 
Kwek en medewerkersbeleid. Tij-
dens dat weekend wordt een ken-
nismaking, teambuilding, specifie-
ke vorming rond revalidatie in ont-
wikkelingslanden, brainstorm en 
discussiemomenten voorzien.  

Wist je dat…? 
Onze benefiet met lekker 
Latijns-Amerikaans eten 
in 2011 gaat door op 28 
en 29 mei in Kalmthout. 
Op zaterdag is de keu-
ken open van 17 tot 21u 
(gevolgd door een bo-
dega) en op zondag kan 
er gegeten worden tus-
sen 12 en 15u. Inschrijven 
kan via het strookje in 
bijlage of via mail 
(info@tumbador.be) voor 
maandag 23 mei.  

Carnaval in San Rafael 
 
In San Rafael werd bij het versturen van onze 
vorige Telegram zo hard carnaval gevierd dat 
er geen tijd was om verslag uit te brengen… 
Dus nu een update van de situatie in Guate-
mala. 

gewenste kleuren, vul deze nadien met de 
pikapika en plak dicht met een ander papier-
tje. Op de dag van Carnaval kwamen alle 
kinderen verkleed en in opperbeste stemming 
naar het centrum. Na een klein free podium 
was het dan tijd voor het moment suprême 
van de dag: zo veel mogelijk cascarones op 
het hoofd van de anderen kapotslaan en 
proberen te ontkomen aan zij die het op jou 
gemunt hebben. Een van dé hoogtepunten 
van het jaar waarover nog lang nagepraat 
werd! 
Ondertussen draait het ‘Fundacion Los Angel-
les Gissell’ waar de vrijwilligers van Tumbador 
vzw werken steeds beter: meer en meer kin-
deren vinden de weg naar het centrum. Het 
aantal kinderen in de klas blijft toenemen.  

Op 8 maart werd carnaval gevierd 
maar al weken eerder werd met de 
voorbereidingen begonnen, met 
name… het eten van eieren! In 
Guatemala is het namelijk de ge-
woonte om cascarones te maken 
als voorbereiding. Het “recept” is als 
volgt: eet heel veel eieren en breek 
ze bij het openen zo weinig mogelijk. 
Versnipper alle mogelijke papiertjes, 
zakjes chips tot ontzettend kleine 
stukjes of ‘pikapika’ zoals ze worden 
genoemd. Verf de eierschalen in de 

Noche latina én quiz geslaagd 
 
De Noche latina op de warme 25ste maart 
was een groot succes. De vensters stonden 
wagenwijd open en de lekker geurende ta-
pas trokken de bezoekers aan. Voor elk was 
er wat wils: zoet of zout, warm of koud en zelfs  

Momenteel staan er 26 
kinderen op de aanwe-
zigheidslijst, al zijn die niet 
allemaal elke dag aan-
wezig. Gelukkig stijgt ook 
het leerkrachtenaantal, 
nu werken er 3 leerkrach-
ten en 1 vrijwilligster in de 
klas. Ook het uurrooster 
van de kinesisten is aardig 
gevuld. Elk halfuur tussen 
8 en 13uur komen er twee 
andere patiënten voor 
hun behandeling. Daar- 
naast is er nog een 
stagiaire - psychologe uit de hoofdstad die in 
het centrum haar stage doet. Zij probeert via 
gesprekken en speltherapie alle gezinsleden 
van een persoon met een handicap te on-
dersteunen. Niets dan positief nieuws dus! 

veggie; en een Tumba-

Beter geïnformeerd 
 
Op 2 mei organiseerde 
Tumbador een informatie-
sessie en vormingsavond 
omtrent revalidatie in ont-
wikkelingslanden. Heel wat 
studenten waren erg 
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Veel groeten en misschien tot op een van onze activiteiten! 
Het Tumbador-team 

pas trokken de bezoekers aan. Voor elk was 
er wat wils: zoet of zout, warm of koud en zelfs  

enkele vrijgevige bakkers (Peter 
Van Hooydonk uit Kalmthout, 
Bakkerij M. De Coster uit Kapellen 
en Bakkerij Arnold uit Kapellen) 
die zorgden voor heerlijke taarten 
en gebakjes die vlot over de 
toonbank gingen. Voor het eerst  

veggie; en een Tumba-
dor cocktail om iedereen 
in hogere sferen te bren-
gen. Bedankt aan alle 
aanwezigen en onze culi-
naire medewerkers. Het 
eindresultaat: een hoge-
re opbrengst dan vorig 
jaar en gezelligheid troef. 
Iedereen tevreden dus. 
Op za-
terdag 2 
april na-
men 34 
ploegen  

Wist je dat…? 
De zesde muziek-
quiz vindt plaats op 
zaterdag 19 no-
vember in Kalmt-
hout? De uitnodi-
gingen volgen nog, 
maar je kan je al-
vast beginnen 
voorbereiden!  

omtrent revalidatie in ont
wikkelingslanden. Heel wat 
studenten waren erg 
geïnteresseerd in de 
ervaringen van vrijwilli-
gers en zochten lustig 
naar de juiste contact-
personen van de orga-
nisaties om meer vragen 
te kunnen stellen en 
zichzelf verder te over-
tuigen om voor vrijwilli-
gerswerk te kiezen. Dit 
informatieve gedeelte 
was al geslaagd: nieu- 
we vrijwilligers staan al 
te springen om te vertrek-
ken met Tumbador. 
Na de pauze volgde het 
vormingsgedeelte. Eerst 
ging het over de millenni-
umdoelstellingen en hun 
betrekking op perso-
nen met een handi-
cap. Daarna was er 
een film over handi-
cap in de wereld (The 
voice of 650 million ti-
mes one). Als laatste 
kwam een dokter in 
spe vertellen over het 
voorkomen van dwars-  
laesie (verlamming van de 
benen of het hele lichaam). 
Daarna stond er nog een 
discussiemoment gepland. 
De avond is prima verlopen: 
het aanwezige publiek is 
tevreden naar huis gegaan, 
net zoals de organisatoren.  

Wist je dat…? 
Onze tweede Tum-
badordag plaats-
vindt op zondag 20 
november 2011. 
Iedereen die graag 
meedenkt met de 
werking van Tum-
bador is van harte 
welkom. Meer info 
volgt later, maar je 
kan de datum al-
vast noteren. 

mochten we ook een prijzenpakket uitrei-
ken dat ons werd geschonken door Camp-
bell FoodBelgium, bekend van ondermeer 
de merken Royco, Aïki en Imperial. Veel 
kwissers vroegen al wanneer de volgende 
editie van de quiz plaatsvindt (en hoopten 
stiekem op alweer lekkere taarten en 
mooie prijzen). To be repeated!  

deel aan onze zesde al-
gemene quiz. Een record 
aantal deelnemers. Nog 
een record: de quiz lever-
de maar liefst 1800 euro  

op. Met dank 
aan het mooie 
weer en aan  


