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Tumbador Telegram maart 2012 
 
Hopelijk hebben jullie 2012 prima ingezet. Tumbador vzw in elk geval wel, met 
ondermeer onze compleet vernieuwde website. Hopelijk mogen we ook in 2012 op jullie 
medewerking en/of sympathie rekenen! 
 
 
Vernieuwde website 
Ben je onlangs nog eens op 
www.tumbador.be gaan kijken? Dan 
heb je waarschijnlijk gemerkt dat onze 
website compleet vernieuwd werd, 
veel frisser, overzichtelijker en 
duidelijker. Beetje bij beetje worden er 
nog nieuwe tools aan toegevoegd, 
maar het loont alvast de moeite om er 
eens naar te surfen! 
 
 
 
 
 
Nieuws uit het zuiden 
 
San Miguel, Peru:  
Het leven zoals het is, de busreis 
Agnes Leys, onze vrijwilligster in San Miguel, beschrijf op haar geheel eigen wijze een 
busreis, die er iets anders aan toegaat dan wij gewoon zijn met De Lijn... 
 
Vandaag zondag, om zes uur gezwind opgestaan na een nacht op drie turnmatjes op 

een houten bankje. Dus dat gezwind kan je 
vertalen zoals je wil. 
Om zeven uur was ik in het busstation waar ik 
voor een moeilijke keuze stond. 
Ofwel meerijden met de eerste bus waar alleen 
nog de plaatsen op de achterbank vrij waren 
ofwel wachten tot de volgende bus ( 15 man ) 
volgeboekt was. De zondagmorgen zijn er 
echter niet zoveel kandidaten voor San Miguel, 
dus kan het een lange wachttijd worden en op 
de koop toe heerst er in wachtruimte een 
heerlijke amoniakgeur. Dus opteren we voor de 

achterbank, daar is er ruimte voor drie personen maar vier passagiers worden 
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verondersteld daar plaats te nemen. Als ik opstap zit er al een omvangrijke mamita op 
de achterbank, een derde van de bank wordt al in beslag genomen ! Dat wordt weer 
problematisch. Daarna komen twee jonge dametjes, voor ik een zucht van opluchting 
kan slaken word ik geconfronteerd met de werkelijkheid, een van de twee jonge 
meiden, max. 20 jaar is mama van een peuter van ongeveer twee jaar. Die moet mee 
op de schoot van de mama, dus deponeert zij heel leuk haar bagage op mijn knieën 
en een zak met een levende kip in mijn nek. Maar blijkbaar vindt dat beest het niet erg 
comfortabel, er kwam auditief protest, dus wordt de zak op mijn voeten geplaatst. 
Zo, nu zijn we klaar voor een trip van ongeveer drie uur. Hoog in de bergen is het koud 
en nat, we rijden in de wolken, de bergtoppen zijn wit vandaag. Dankzij die 
weersomstandigheden zijn de lama's present, ze zijn grappig om zien en lijken heel 
nieuwsgierig ! Af en toe staan we stil omwille van werken, gelukkig slaapt de peuter 
bijna de ganse weg, meer op mijn schoot dan op die van zijn mama. 
Drie uur later komen we een beetje geradbraakt maar heelhuids ter bestemming, in San 
Miguel. Klaar voor een nieuwe werkweek... 
 
 
Ayacucho, Peru:   
Goede voornemens 
Maarten Abeel voelt zich ondertussen prima thuis in Ayacucho. Hij vertelt over zijn 
goede voornemens en die van de patiënten van het revalidatiecentrum. 
 
Met veel vuurwerk, het eten van 12 druiven met 
een wens voor elke maand van het jaar, het 
dragen van geel ondergoed en champagne is 
2012 feestelijk ingezet in Peru! De goede 
voornemens waren ook te merken binnen de 
muren van het revalidatiecentrum: personeel dat 
nieuwe initiatieven neemt, patiënten die met volle 
moed terugkeren na de feestdagen en ook 
ouders die met veel enthousiasme hernieuwde 
energie vinden. Het is deze laatste groep met wie 
we begin februari hebben vergaderd om ideeën 
uit te wisselen over de toekomst van het centrum. 
Zo’n 30 ouders waren komen opdagen en gedurende een hele namiddag is er 
gediscussieerd over hoe we de kinderen met een handicap beter kunnen begeleiden. 
Hieruit bleek dat de ouders zeer tevreden waren over het bestaan van ons centrum 
maar dat het aantal therapie-uren soms te laag is en dat er in Ayacucho nog steeds 
een tekort is aan geschoolde mensen gespecialiseerd in het werken met personen met 
een handicap. Er zijn vele goede ideeën geopperd en we gaan deze gebruiken om 
ook dit jaar verder te werken naar een meer optimaal tijdsgebruik en een verruiming en 
verbetering van het aanbod. Uiteraard moeten al deze goede voornemens omgezet 
worden in de praktijk, maar het enthousiasme dat aanwezig was op de vergadering 
met de ouders bracht alvast veel goede hoop.  
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Noche latina 
De derde editie van de Noche Latina in Leuven komt er aan!  
Op vrijdag 20 april kan je wederom terecht in de Villa Ernesto in 
Leuven vanaf 18u.  Genieten van lekkere tapas voor een kleine 
of grote honger in een "latijnse sfeer" met een bijpassende 
cocktail.  
Interesse? Laat een seintje op info@tumbador.be met 
vermelding van Noche Latina en we sturen je meer informatie. 
 
 
 
 
 
Met Tumbador vzw naar de zomerfestivals 
Heb je zin om deze zomer te genieten van de sfeer op enkele zomerfestivals en tegelijk 
als vrijwilliger te werken voor Tumbador vzw? Dat kan! Dit jaar zijn we niet enkel present 
op Rock Werchter (van 27 juni tot 2 juli), TW Classic (23 juni) en Werchter Boutique (28 
mei), maar ook op Tomorrowland en Sfinks (beiden 27 tot 29 juli) en bij het concert van 

Madonna op 12 juli. Meestal is onze taak 
het beveiligen van straten in de 
omgeving of het controleren van 
toegangstickets/bandjes, terwijl we op 
Sfinks een eetstand bemannen. 
Bedoeling is dat je in de eerste plaats 
komt om te helpen voor Tumbador, 
maar uiteraard kan je ook een deel van 
(sommige) concerten meepikken. 
 

 
Wil je je inschrijven of wil je meer info? 
Werchter -> tumbadormeetsrockwerchter@gmail.com 
TW Classic -> tumbadormeetsclassic@gmail.com 
Werchter Boutique -> tumbadormeetsboutique@gmail.com 
Sfinks -> tumbadormeetssfinks@gmail.com 
Tomorrowland -> tumbadormeetstomorrowland@gmail.com 
Madonna -> tumbadormeetsmadonna@gmail.com 
 
 
Wist je dat… 
 
…sabías que puedes recibir el telegrama con las últimas noticias de Tumbador en 
español? Mándanos entonces un correo a info@tumbador.be 
 
...Vous saviez que vous pouvez recevoir le télégramme avec les dernières nouvelles de 
Tumbador en français? Alors, envoie nous un petit message à info@tumbador.be 
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... slechts 1 procent van de internationale humanitaire hulp specifiek bestemd is voor 
ouderen en mensen met een handicap? Dat blijkt uit een studie van de ngo's 'HelpAge' 
en 'Handicap International'. Nochtans ondervinden net die bevolkingsgroepen de 
grootste moeilijkheden om toegang te krijgen tot humanitaire hulp. Het hele artikel 
stond in De Standaard op 22 februari 2012: 
http://www.destandaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120222_083  
 
…inschrijven voor onze 7de algemene quiz op zaterdag 14 april 2012 nog steeds kan via 
info@tumbador.be? We hopen jullie in groten getale en met goed getrainde hersenen 
te mogen ontmoeten! 
 
... onze benefiet met heerlijk Latijns-Amerikaans eten dit jaar doorgaat op zaterdag 9 en 
zondag 10 juni? De uitnodiging volgt later, maar gezien de steeds heel positieve 
commentaren de voorbije jaren is het een goed idee om een van die dagen vrij te 
houden voor een superlekkere maaltijd! 
 
... onze volgende muziekquiz doorgaat op zaterdag 17 november 2012 ? Praktische info 
volgt later nog, maar hou deze datum alvast vrij in je agenda. 
 
 
Veel groeten van het Tumbadorteam! 
 
 
 


