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Tumbador Telegram mei 2012 
 
De afgelopen maanden waren best druk op het Tumbadorfront: Noche Latina, 
algemene quiz, voorbereidingen voor de zomerfestivals. Maar ook in het zuiden werd er 
weer hard gewerkt om zo veel mogelijk patiënten te helpen. De laatste nieuwtjes lees je 
hier, op Facebook of op onze vernieuwde website www.tumbador.be.  
 
 
 
Nieuws uit het zuiden 
 
San Miguel, Peru:  
Het leven zoals het is, vlooien 
Agnes Leys, onze vrijwilligster in San Miguel, vertelt over een kriebelend probleem. 
 
Het gevecht met de vlooien. 
De titel is al volledig fout, want tegen insecten vechten is een onmogelijke opgave. 
Laat ons zeggen dat we zoeken naar een vreedzame samenleving. 
De plaatselijke bevolking vindt dat de meest normale situatie, maar de gringa's zijn niet 
te spreken over dat gespuis en zoeken alle dagen andere oplossingen. Vermits de was 

gebeurt met de hand en met koud water voelen 
die beesten zich daardoor totaal niet bedreigd. 
Tot wanneer we overgaan tot een nieuw 
wasmiddel, anti-vlooien shampoo voor honden! 
Ja hoor, daar kan je kleren mee wassen en zelfs 
schuren en dweilen. 
Allemaal mooi en wel maar bij het eerste 
huisbezoek of busritje begint het weer overal te 
jeuken en verschijnen er verdachte rode plekjes 
op de huid. 
De volgende poging geeft tot nu toe een vrij goed 
resultaat. Schrik niet; een vlooienband voor 

honden rond de enkels en een vlooienband voor poezen rond de polsen. En zeggen 
dat ik die spullen heel weinig gebruikte voor mijn huisdieren omdat ik ze te toxisch vond! 
Maar als we er niet in slagen een "vreedzame" samenleving te vinden met die beestjes 
moeten wij hier niet veel slapen. 
Sorry, als jullie na het lezen van het voorgaande neiging hebben om te krabben. 
 
Ayacucho, Peru:   
Nieuwe therapeute Mayra 
 
Sinds maart is er in het centrum van Ayacucho een nieuwe kinesitherapeute aan het 
werk. De nieuwe therapeute, Mayra (zie foto), is eind februari afgestudeerd als "Técnica 
en Terapia Física y Rehabilitación", wat je zou kunnen vergelijken met een Bachelor-
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diploma kinesitherapie in België. Mayra is nu 22 jaar oud en had enkele jaren geleden 
besloten om kinesitherapie te gaan studeren nadat haar tante een zwaar 
verkeersongeval had gehad en verlamd 
was geraakt aan de vier ledematen. In 
de maanden volgend op het ongeval 
heeft Mayra vastgesteld dat er in 
Ayacucho helemaal geen 
revalidatiemogelijkheden bestaan en is ze 
gedurende drie jaar in de hoofdstad Lima 
gaan studeren. Ze wilde graag in ons 
revalidatiecentrum werken omdat ze zich 
wil specialiseren in het werken met 
kinderen met een handicap en het is het 
enige centrum in Ayacucho dat specifiek 
met deze doelgroep werkt. Hoewel ze al 
haar hele leven in Ayacucho woont had ze er geen idee van dat het probleem van 
personen met een handicap hier zo groot was. De taak van Kuskanchik beperkt zich 
dan ook niet enkel tot het begeleiden van de ouders maar ook tot het informeren en 
sensibiliseren van de gehele bevolking. Intussen wordt er ook met spanning gewacht op 
de komst van het vierde kindje van Ana (die al zes jaar voor het project van Tumbador 
werkt). 
 
Noche latina op 20 april 
Op vrijdag 20 april ging onze derde editie van de noche latina 
door. Ook dit jaar weer kozen Emilie, Sindy, Tina en Kim voor het 

concept van zuiderse tapas met cava 
op de gezellige locatie Villa Ernesto 
(vismarkt in Leuven). Deze cocktail 
zorgde voor een geslaagde after work 
“knabbel en babbel”, zoals te zien op 
enkele sfeerbeelden. 
Met dank aan alle aanwezige collega’s UZ 
Leuven, Wijnpers, DVC Sint Jozef, 

monitoren van het brandwondenkamp en alle andere 
sympathisanten. Graag tot de volgende keer! 
 
 
 
 
 
Algemene quiz op 14 april 
Op zaterdag 14 april namen 30 ploegen deel aan onze algemene quiz in Kalmthout, 
een schitterend deelnemersveld en dito prijzen. Prima ambiance, maar ook serieus 
gequizd en met een opbrengst van 1500 euro behaalden we een heel mooi resultaat. 
Enkele vrijgevige bakkers zorgden voor heerlijke taarten en gebakjes, die als zoete 
broodjes over de toonbank gingen. Veel quizzers vroegen al wanneer de volgende 
editie van de quiz plaatsvindt (en hoopten stiekem op alweer lekkere taarten en mooie 
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prijzen). Bedankt aan alle quizzers, helpers en de sponsorende bakkers (Arnold in 
Kapellen, De Coster in Kapellen, Van Landeghem in Mariaburg en Van Hooydonck in 
Kalmthout). 
 
Met Tumbador vzw naar Sfinks, Tomorrowland en Madonna 
Tomorrowland is uitverkocht en Sfinks is een van de gezelligste festivals. En hoeveel 

kansen zal je nog 
hebben om de Queen 
of Pop in ons land aan 
het werk te zien? Wil je 
op een van deze 
concerten graag de 
sfeer komen proeven 
en ondertussen werken 
voor Tumbador? Stuur 
dan als de bliksem een 

mail naar:  
Sfinks -> tumbadormeetssfinks@gmail.com (27-29 juli) 
Tomorrowland -> tumbadormeetstomorrowland@gmail.com (27-29 juli) 
Madonna -> tumbadormeetsmadonna@gmail.com (12 juli) 
Voor het derde jaar op rij werken we ook op Werchter, maar daarvoor hebben we al 
voldoende helpers. Volgend jaar hopelijk een nieuwe kans! 
 
De vrouwen van DVC Sint-Jozef 
Tumbador, voor de één het sportpaleis, voor de andere onbekend en voor nog een 
ander “oh ja, die kunnen wel ons oud materiaal gebruiken”. Ondertussen weten we al 
beter  waar Tumbador voor staat. Wij, dat zijn 
Veerle, Katrijn, Kim, Charlotte en Katrien, 3 
kinesitherapeuten en 2 ergotherapeuten. We zijn 
al een aantal jaar in de weer in DVC Sint Jozef te 
Antwerpen, een groot instituut voor kinderen met 
een motorische beperking. 
We vroegen ons af hoe het zou zijn om in Peru te 
werken met minder middelen, andere 
vooruitzichten en beperktere doorstroom van 
kennis. De zeer specifieke kennis die we door de 
jaren heen hebben opgebouwd, uit ervaring, 
bijscholing,  boeken en artikels willen we graag 
delen. Op basis van de vragen en bedenkingen 
vanuit San Miguel en Ayacucho proberen we waardevolle informatie te bundelen en 
deze in workshops te gieten. Op die manier proberen we iets te betekenen zowel voor 
de kinderen alsook voor hun familie en begeleiders.  Materiaal is ook vaak een heikel 
punt en daarvoor zijn centjes nodig. Daarom steken we onze handen uit de mouwen 
op 3 juni en zijn jullie uitgenodigd om een groot bord spaghetti te komen eten. Verdere 
info hierover vindt u snel op www.tumbador.be.  
Woensdag 11 juli vertrekken we met ons 5 richting Peru. Onze ervaringen delen we 
graag later met jullie mee! 
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256 Leuvense studenten leren Tumbador kennen 
In het kader van een lessenreeks biomedische ontwikkelingssamenwerking gaf Kim 
Caluwé op 16 april een presentatie aan studenten kinesitherapie en geneeskunde in 
Campus Gasthuisberg.  
Zo ging ze van start: 
Je studeert en je hebt ambities om in de toekomst naar het zuiden te trekken. Liefst nog, 
wil je ginder de job uitoefenen waarvoor je gestudeerd hebt. Maar grote organisaties 
stellen hoge eisen zoals “werkervaring”. Kleine vzw’s zijn vaak wat duister: weet je wel 
waar je terecht komt, ben je verzekerd? 
Specifieke opleidingen voor kinesitherapie binnen ontwikkelingssamenwerking zijn zo 
goed als onbestaande.  
Deze presentatie tracht in te gaan op enkele thema’s rond revalidatie en kinesitherapie 
in ontwikkelingslanden zoals: de zin en onzin van vrijwilligerswerk, kinesitherapie binnen 
ontwikkelingssamenwerking, mogelijkheden tot vrijwilligerswerk binnen enkele 
revalidatieprojecten, handicap en de millennium doelstellingen, aandacht voor 
culturele context en valkuilen voor de jonge ambitieuze kinesitherapeut. Tot slot sluiten 
we de presentatie af met enkele casus besprekingen uit Guatemala, Kameroen, Peru, 
Congo en Rwanda.  
De hele presentatie kan je nalezen op www.tumbador.be.  
 
Wist je dat… 
 
... onze benefiet met heerlijk Latijns-Amerikaans eten dit jaar doorgaat op zaterdag 9 en 
zondag 10 juni in Kalmthout? De uitnodiging volgt binnenkort, maar onthoud alvast de 
datum. 
 
... onze volgende muziekquiz doorgaat op zaterdag 17 november 2012 ? Praktische info 
volgt later nog, maar hou deze datum alvast vrij in je agenda. 
 
... je op Facebook nog steeds vrienden kan worden met Tumbador vzw? Alle nieuwtjes 
lees je dan als eerste... 
 
…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 
 
 
 
Veel groeten van het Tumbadorteam! 


