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Iedereen terug naar school, aan het werk, maar gelukkig staat daar de 
herfstvakantie alweer voor de deur. En kunnen we al beginnen denken 
aan de gezellige dagen rond kerstmis. En natuurlijk aan Tumbador... 

Tumbadordag 
 
Op zondag 20 november 
vindt de 2de Tumbadordag 
plaats. Alle geïnteresseer-

den zijn meer dan 
welkom om de nieu-
we structuur van de 
vzw nog meer vorm te 
geven, te reflecteren 
over de werking en 
ideeën aan te bren-
gen. De uitnodiging 
vind je in bijlage. 
Graag inschrijven 
voor 14 november! 

Zomerfestivals in 2012 
 
Komende zomer zullen we weer als security-
verantwoordelijke aan het werk zijn op 
Werchter, Werchter Classic, Werchter Bouti-
que en voor het eerst op Sfinks. 
Ook op Pukkelpop, Marktrock en 
Tomorrowland zijn we mogelijk van 
de partij. Geïnteresseerden kunnen 
dit al melden via in-
fo@tumbador.be. 
Om alles in goede banen te leiden 
zijn we ook nog op zoek naar ver-
antwoordelijken voor de zomerfes-
tivals, gemotiveerde mensen die er 
hun schouders willen onderzetten.  

Verslag discussieforum 24 september te Leuven 
 
In de nieuwe organisatiestructuur van Tumbador vzw staat de cel KWEK voor 
kwaliteit, evaluatie en kennis. Haar taak is dus om er voor te zorgen dat de 
doelstelling “revalidatie van personen 
met een handicap” op een kwalitatie-
ve manier bereikt wordt. Daarom orga-
niseerde de KWEK op 24 september een 
discussieforum omtrent revalidatie in 
ontwikkelingssamenwerking.  
Samen met verschillende organisaties 
zoals LUMOS, Plan Bobath en Artsen 
zonder vakantie werden ideeën uitge-
wisseld rond 4 topics: vrijwilligerswerk in 
het zuiden, materiaalbeleid, aanpak 
van kinderen met hersenverlamming en 
zin van elektrotherapie in ontwikkelingslanden. In dit Telegram lichten we het 
eerste onderwerp toe.  

Wist je dat…? 
...op zaterdag 19 
november onze mu-
ziekkwis plaatsvindt 
in Kalmthout? Begin 
alvast maar ploegjes 
samen te stellen, 
muziek te beluisteren 
en videoclips te be-
kijken. Het belooft 
een leuke avond te 
worden! 

Zin en onzin van vrijwilligerswerk 
 
De zin en onzin van vrijwilligerswerk in het zuiden 
wordt vaak onder de loep genomen. Hoe zit dat bij 
Tumbador vzw? Met beperkte werkervaring als kinesi-
therapeut, zelfstandig aan de slag gaan is een hele 
uitdaging, zeker in een ander land waar je de taal 
noch cultuur kent. Technische mogelijkheden zijn er 
niet, diagnoses van de patiënten evenmin. Met enkel 
een basiskennis spaans is het moeizaam communice-
ren, en zeker met indianen die het Mam of Quechua 
als moedertaal spreken. Als vzw moeten we ons dan 
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Wist je dat…? 
... er voor kinesitherapeu-
ten die interesse hebben 
in vrijwilligerswerk voor 
Tumbador vzw een infor-
matiesessie is op 8 no-
vember 2011 om 19u? 
Die gaat door in de K.U. 
Leuven, Faculteit Bewe-
gings- en Revalidatiewe-
tenschappen, Tervuurse-
vest 101  3001 Heverlee  



ren, en zeker met indianen die het Mam of Quechua 
als moedertaal spreken. Als vzw moeten we ons dan 
ook voortdurend blijven afvragen of die jonge vrijwilli-
gers wel iets kunnen betekenen in ontwikkelingslan-
den.   
We stellen vast dat onze manier van werken zin heeft, 
omdat Tumbador vzw hard werkt aan het vermijden 
van valkuilen die dit soort vrijwilligerswerk kunnen meebrengen.  
Laat ons ten eerste niet vergeten dat onze kinesitherapeuten minstens vijf 
jaar studeren aan de universiteit met verschillende kijk – en doe stages. Volle-
dig onervaren in het werkveld zijn ze dus niet. Vervolgens trachten we duide-
lijke verwachtingen (van alle betrokken partijen) voorop te stellen en concre-
te doelstelling te formuleren. Een kersverse vrijwilliger doorloopt een gans tra-
ject: van informatieavond tot verschillende voorbereidende vergaderingen, 
aangeraden literatuur en deelname in de projectwerkgroep van de plaats 
van bestemming. Eens ter plaatse wordt een opvolgdocument gehanteerd 
om de verschillende fases in het vrijwilligerswerk te begeleiden.  
Verder creëren we een Win Win Win situatie: het lokale project heeft een 

paar werkende handen bij en heeft toegang tot nieu-
we revalidatie inzichten, de vrijwilliger krijgt de kans 
om werk en levenservaring op te doen, en onze vzw 
houdt via deze geëngageerde bruggenbouwers een 
vinger aan de pols betreffende de financiële steun. 
Tegelijkertijd krijgt het zuiden het signaal dat we ge-
ven om hun problematiek.  
Tot slot nog dit: lange termijn denken! Tumbador vzw 
gelooft er niet in dat onervaren jongeren op héél kor-
te termijn iets kunnen bereiken. Daarom kiezen we 

ook voor een onderdompeling in de lokale cultuur gedurende één jaar. 
Waar mogelijk zorgen we ook dat vrijwilligers voldoende overlap tijd krijgen 
met elkaar. Toch blijven we ook op zoek gaan naar ervaren therapeuten.  
Verschillende vacatures voor vrijwilligerswerk in Latijns-Amerika staan nog 
open. Voor meer informatie hierover mail naar info@tumbador.be. 

Leuven, Faculteit Bewe-
gings- en Revalidatiewe-
tenschappen, Tervuurse-
vest 101, 3001 Heverlee, 
Gebouw De Nayer, Aula 
(1e verdieping). Meer info 
via info@tumbador.be  

Wist je dat…?. 
.. het Sportpaleis op jaar-
basis ongeveer 20.000 
euro voor de vzw heeft 
opgebracht? Bedankt 
aan alle tappers dus... en 
natuurlijk ook aan dege-
nen die aan onze toog 
drank bestellen. 

Nieuws uit… Ayacucho, Peru 
 
16 oktober is Dag voor Personen met een Handicap. Er wordt dan traditiege-
trouw gedefileerd. Defileren is in Peru namelijk een nationale sport: elke zon-
dag vinden defilés plaats rond de Plaza de Armas. Scholen of bedrijven die 
die week iets te vieren hebben, zijn present om hun toertje rond de Plaza te 
stappen. Ze worden daarbij begroet door het ganse stadsbestuur, leger en 
politite en een fanfare die hen begeleidt met de perfecte "marcheer"muziek. 

Verder organiseerden wij activiteiten 
om onze kinderen in de spotlights te 
plaatsen: spelletjes in de voetgangers-
straten en op pleinen. Iedereen bekijkt 
hen namelijk als "pobrecito" (arme suk-
kelaar) en met deze spelletjes kunnen 
mensen met eigen ogen ontdekken 
dat deze kinderen ook van een spel 
genieten zoals elk ander kind. Verder 
nodigen we voorbijgangers uit plaats 
te nemen in een rolstoel zodat ze aan 
de lijve ondervinden hoe ontoeganke-

lijk Ayacucho voor deze mensen is. Dit jaar zijn we er zelfs in geslaagd de bur-
germeester te laten rolstoelrijden! 

Nieuws uit… San Miguel, Peru 
 
Zaterdag 24 september was het weer zover: 
het sportevenement voor personen met een 
handicap in San Miguel, ook wel gekend als 
Campeonato. Dit jaar werd het niet georga-
niseerd door Tumbador (ter plaatse Kuskan-
chik genaamd), wel door OMAPED, de Ofici-

na Municipal 
para la Atenci

Nieuws uit…  
San Rafael,  
Guatemala 
 
1 oktober was een specia-
le dag in de ogen van veel 
Guatemalteekse kinderen, 
omdat dat de dag van het 
kind is  Maar dit jaar was 30 



chik genaamd), wel door OMAPED, de Ofici-
na Municipal 
para la Atenci-
ón de Personas 
con Discapaci-
dad, of het 
kantoor van de 
gemeente dat 
verantwoorde-
lijk is voor de 
rechten van 
personen met 
een handicap. 
Kuskanchik 
speelde een 
ondersteunen-
de rol spelen.  
Uiteraard liep 
niet alles van 
een leien dakje 
op organisato-
risch gebied 
(maar daar 
schrikken we in 
Peru niet meer 

van), maar toch 
werd het een groot 
succes. Er namen 24 
mannelijke en 14 
vrouwelijke deelne-
mers deel, gespreid 
over 6 disciplines. De 
rolwagenbasket en 
het voetbaltornooi 
ging niet door, maar 

toch was iedereen 
tevreden, want er 
waren vele prijzen 
die konden verdeeld 
worden over alle 
deelnemers. Het was 
een goede sensibili-
seringscampagne 
waarbij getoond 
werd dat mensen 
met een handicap 
weldegelijk in staat 
zijn om te sporten, en 
geen zieke zieltjes 
zijn. 

Wist je dat... ? 
... ex-vrijwilligster van San 
Miguel, Veerle Deckers, 
onlangs met de familie een 
verrassingsfeest organiseer-
de voor een tante die 80 
werd? Er werd de gasten 
gevraagd geen kado's 
mee te brengen, maar wie 
wou kon storten op de re-
kening van Tumbador. Op 
die manier werd dankzij de 
gulle bijdrage van vrienden 
en kennissen zomaar even 
1740€ ingezameld voor 
Tumbador vzw! Heel erg 
bedankt voor dit prachtige 
initiatief... 

Guatemalteekse kinderen, 
omdat dat de dag van het 
kind is. Maar dit jaar was 30 
september een nog speci-
alere dag in de ogen van 
de kinderen in het cen-
trum. Omdat 1 oktober 
een zaterdag was werd er 
in de Asociación Gissel 
voor gekozen om de fees-
telijkheden een dagje te 
vervroegen.  
Alle kinderen, zowel van 
de onderwijsafdeling als zij 
die voor kinesitherapie of 
logopedie naar het cen-
trum komen werden sa-
men met een ouder uitge-
nodigd om mee te komen 
feesten.  
De hele zaal was gevuld 
met blije kinderen en dat 
was de bedoeling.  
Er werden spelletjes ge-
speeld om een extra prijsje 

in de wacht te slepen, 
er werd gesmuld van 
het heerlijke eten, en 
de voor de gelegen-
heid opgeblazen bal-
lonnen waren erg in 
trek . Toen de kinderen 
na afloop van de fees-
telijkheden ook nog 
een klein cadeautje 

kregen en een bekertje vol 
met snoep kon hun dag 
niet meer stuk. Ook alle 
ballonnen die nog niet ge-
sneuveld waren tijdens het 
spelen, werden uitge-
deeld. Zo hadden ze alle-
maal wat moeite om alles 
heelhuids thuis te krijgen. 
En bij het aanschouwen 
van zoveel pret kunnen we 
alleen maar bedenken dat 
het jammer is dat deze 
feestdag in België niet be-
staat! 

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 
Het Tumbador-team 


