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De vakantie en zomerfestivals achter de rug, de boekentassen weer klaargemaakt... en nu allemaal nog duimen voor wat nazomerweer. Ook wij
genoten van een weldoende vakantie, maar zaten ondertussen toch niet
stil. De laatste nieuwtjes van het Tumbador-front.

Tumbador op de zomerfestivals
Dit jaar was Tumbador vzw niet aanwezig op
Pukkelpop maar uiteraard leven wij mee met
alle aanwezigen en in het bijzonder de familie en vrienden van de slachtoffers van het
drama dat er zich afspeelde.
Op Rock Werchter en Werchter Classic waren
we wel aanwezig en net zoals vorig jaar beveiligden we een aantal toegangswegen,
wat al wel eens tot serieuze discussies leidde.
Gelukkig verliep alles gesmeerd, al was het ’s
nachts bijzonder koud, en konden we tussendoor ook genieten van de steengoede muziek. Dankzij de tomeloze inzet van tal van
vrijwilligers ontving Tumbador vzw voor de 5.5
dagen Rock Werchter (vanaf woensdag waren we al paraat en pas op maandag vertrokken de laatsten) en voor de dag werchter
Classic ongeveer 7000 euro. Bedankt allemaal!

Tumbadordag
Op zondag 20 november
vindt de 2de Tumbadordag
plaats. Alle geïnteresseerden zijn
Wist je dat…?
meer dan
Op zaterdag 19 nowelkom om
vember vindt onze
muziekkwis plaats in de nieuwe
Kalmthout? Begin
structuur
alvast maar ploegjes
van de vzw
samen te stellen,
muziek te beluisteren nog meer
en videoclips te be- vorm te gekijken. Het belooft
ven, te reeen leuke avond te
flecteren
worden!
over de
werking en
ideeën aan te brengen.
De uitnodiging volgt later
nog, maar schrijf het alvast
in je agenda!

Nieuwe structuur: een update
Tumbador vzw bestaat ondertussen acht jaar en is sinds het prille begin
enorm gegroeid. Daarom was het nodig om de sponWist je dat…?
taan gegroeide structuur onder de loep te nemen en
Ook dit jaar hebben
aan te passen aan de huidige noden. Die aanpassing
enkele stappers –op
naar een nieuw organigram gebeurde op
eigen initiatief– de
Dochtentocht gede“Tumbadordag” in november 2010. De beslissing om
wandeld ten vooreen coördinator aan te nemen voor 1 dag in de week,
dele van Tumbador
viel toen ook. Sinds januari werk ik als coördinator en één vzw. Wij willen hen
van mijn taken bestaat erin om de overgang van de ou- daar graag voor
bedanken.
de naar de nieuwe structuur te begeleiden, te zorgen
dat iedereen zijn plaats erin vindt en te zorgen dat onze
organisatie niet té versnipperd is.
Vanwaar komen we? Tot vorig jaar nam het bestuur de meeste taken op
zich en per project in het zuiden volgde een werkgroep de evoluties op.
Nu organiseren we ons in verschillende werkgroepen die werken rond public relations, medewerkersbeleid, ICT, vertaling,
kwaliteit en evaluatie, financiën en fondsenwerWist je dat... ?
ving. De groepen moeten het bestuur en de
Je kan vrienden worden
“zuid”project werkgroepen ondersteunen. Vergaop Tacebook met
‘Tumbador Vzw’? Zo blijf je
deren rond vastgelegde topics, een coördinator
altijd als eerste op de
en een duidelijke kalender moet het grote aantal

op Tacebook met
‘Tumbador Vzw’? Zo blijf je
altijd als eerste op de
hoogte van nieuwtjes,
evenementen etc.

zuid project werkgroepen ondersteunen. Verga
deren rond vastgelegde topics, een coördinator
en een duidelijke kalender moet het grote aantal
medewerkers op elkaar afstemmen.

Hoe ver staan we nu? Een kalender voor het ganse jaar is opgemaakt en er wordt hard gewerkt aan een nieuwe website.
Een groot deel van de werkgroepen die we prioritair vonden voor onze
werking, zijn opgestart en operationeel. Extra personen zijn echter nog nodig voor allerlei activiteiten. Enkele bestuursleden hebben te kennen gegeven om niet langer kandidaat te zijn en andere functies te zullen opnemen
binnen onze organisatie.
Iedereen is welkom om een bijdrage te leveren voor Tumbador vzw: zelfs
een kleine taak opnemen maakt voor ons een verschil. Dat kan gaan van
een keertje afwassen op een benefiet, naar een tekst vertalen tot inhoudelijk nadenken over een project of mee de lijnen uitzetten voor onze vzw
rond een bepaald thema. Voor wie interesse heeft om iets te doen, hebben we een vragenlijst die peilt naar je talenten en mogelijkheden (tijd,
plaats, frequentie). Aarzel niet om de enquête op te vragen of gewoon
contact op te nemen (info@tumbador.be of bellen naar 0478/922638).
Weet je niet zeker of Tumbador vzw wel iets voor jou is, kom dan eens vrijblijvend naar de Tumbador dag en zie met je eigen ogen dat een inzet
voor het goede doel interessant en plezant is.
Kim Caluwé

Ayacucho, Peru: Maarten stelt
zich voor
Beste Tumbadorianen,

Brief uit
San Rafael,
Guatemala

Buenos dias a todos!
In 2008-2009 ben ik een
jaar voor Tumbador vzw
naar het project in San
Rafael pie de la cuesta in
Guatemala geweest. Na
alweer 2 jaar in Gent te
hebben gewoond en
gewerkt, heb ik besloten
om in september terug te
gaan naar Guatemala
voor onbepaalde tijd.
Eind november zal ik een
avontuurlijke drieweekse
reis naar Guatemala beDe verschillende projecten van Tumbador
geleiden voor Explorado.
vzw spreken me hierbij erg aan! De relatief
Er staan vele vulkaantreklangdurige aanwezigheid en
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het werken in de richting van
kayaken
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king worden overgenomen is dit via Tumbador vzw aan het proAtitlan en
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een werkwijze waarvan ik
tevens
schenkt? VZW Stijn is een Limburgse
overtuigd ben dat ze ook op
een bevereniging die zorg verleent aan
de lange termijn zeer beteke- personen met een handicap. Sinds
zoekje
nisvol kan zijn. Ook de positie- enkele jaren werken zij samen met
aan het
Tumbador vzw in het project in San
ve ingesteldheid en open
project
Rafael Guatemala. Telkens één
geest van Tumbador en zijn
van Tumpersoneelslid (opvoeder, logopevrijwilligers in binnen- en buidist,...) trekt naar San Rafael om de
bador
tenland zijn volgens mij de
Tumbadorvrijwiliger bij te staan en
vzw op
nog meer patiënten te kunnen helsleutel van het succes van
het propen. In de periode dat de vrijwilliger
de verschillende projecten.
gramma.
van VZW Stijn in Guatemala werkt,
Tijdens mijn verblijf in Ayacuwordt die doorbetaald voor VZW
Er zijn nog
cho wil ik dan ook deze inge- Stijn. Een win-winsituatie: heel wat
plaatsen
steldheid bewaren en probe- meer patiënten worden geholpen
vrij dus
en de vrijwilliger van VZW Stijn doet
ren uit te dragen!
voor ieelders in de wereld bakken ervaring
op.
dereen
Tot slot zou ik willen benadie nog
Er werd mij vanuit de vzw gevraagd om een
kort tekstje te schrijven
over wie ik ben en wat ik
ga doen. Heel eenvoudig ben ik de nieuwe vrijwilliger voor het Tumbador-project in Ayacucho
vanaf oktober 2011. Ik
ben pas afgestudeerd
sinds Juni als kinesitherapeut en zie het als een grote uitdaging om
mee te werken aan een revalidatieproject in
Peru.

op.

Tot slot zou ik willen benadrukken dat ik de projecten
van Tumbador vzw een warm hart toedraag
en dat ik zeer gemotiveerd ben om me volledig in te zetten om een positieve bijdrage te
leveren aan de werking hiervan.
Ik wens alle lezers van dit telegram alvast het
allerbeste voor het komende jaar en er zal
zeker nog een tekstje verschijnen van tijdens
mijn verblijf!
Maarten

dereen
die nog
zin heeft in een avontuurlijke vakantie én ons project beter wil leren kennen, neem een kijkje op:
www.explorado.be
(groepsreizenexploratiereizen) en
schrijf je nu nog in!
Saludos,
Siebrig

San Miguel, Peru: Agnes vertelt
In San Miguel is Agnes Leys de nieuwe
vrijwilligster van Tumbador vzw. Zij
volgde Veerle Deckers op en vertelt
zelf waarom ze zich inzet voor onze
vzw:
“In tegenstelling tot mijn meeste collegas, vrijwilligers, ben ik niet pas afgestudeerd, maar heb ik een lange
loopbaan als kiné achter de rug.
Ik heb dit beroep steeds met heel veel
enthousiasme en overtuiging gedaan
en dan ook veel professionele voldoening beleefd aan dit werk.
Maar op een dag was ineens de
maat vol en voelde ik de behoefte
aan rust en bezinning.
Een jaar later echter begonnen mijn
vingers opnieuw te kriebelen en wist ik
dat ik me nogmaals professioneel zou
inzetten, maar dan op een vrijwillige
basis.
Het is dan, dat Tumbador mijn weg
kruiste en zes maand later stond ik in Peru.
Daar ben ik nu reeds twee maand werkzaam. Van dag tot dag wordt
het werk intenser en boeiender.
De aanpassingsperiode is nog niet volledig afgelopen, want de beperkte kennis van de plaatselijke taal is een rem in de contactname met de
bevolking. Maar het belooft een heel interessant en rijk jaar te worden.”

Veel groeten
Het Tumbador-team
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