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De zomer staat voor de deur, de examens zijn (bijna?) afgelopen, maar ook gedurende
de zomervakantie wordt er op het Tumbadorfront hard doorgewerkt. En in dit nummer
kunnen we jullie ook een fijn nieuwtje meegeven over de fiscale aftrekbaarheid...
Geniet van de zomer!

Nieuws uit het zuiden
San Miguel, Peru
Uit San Miguel bereikte ons triestig nieuws: onlangs overleed Roger Quispe Ayquipa (op
de foto met zijn zelf gebreide sjaal waar hij zo trots op was). Vanwege een
spieraandoening was hij sinds het eerste uur patiënt in het revalidatiecentrum. Een
jongere met de (ongeneeslijke) Ziekte van Duchenne heeft
een gemiddelde levensverwachting van 16 jaar, de leeftijd
die Roger in oktober zou hebben bereikt.
Gelukkig is er ook goed nieuws te melden.
Gelukkig is er ook veel goeds gekomen van de situatie. Zo
heeft de familie na het overlijden veel hulp gekregen van
het ziekenhuis, ondermeer bij het invullen van de papieren.
Bovendien heeft de burgemeester het contract van Rogers
vader, een gemeentearbeider, met drie maanden
verlengd. De schepen van ontwikkelingssamenwerking
heeft zich geëngageerd om op geregeld tijdstippen
levensmiddelen te bezorgen aan de familie.
Daarnaast beloofde de burgemeester om zich wat meer in
te zetten voor de personen met een handicap in onze
provincie, iets waarvoor wij al jaren ijveren met Tumbador vzw: hij beloofde om de
papieren van de auto in orde te krijgen, zodat we die ter onzer beschikking krijgen om
patiënten op te halen. Bovendien kregen we veel lof voor het mooie werk dat we
verrichten voor de personen met een handicap.
Ayacucho, Peru
Op 20 april werd de allereerste sportdag georganiseerd waarbij er werd samengewerkt
door de centra van San Miguel en
Ayacucho. Vanuit San Miguel werd er om
5u30 een busje ingelegd dat 15 kinderen en
ouders tot in Ayacucho bracht. Samen met
de kinderen, ouders en personeel uit
Ayacucho groeide het uit tot een groep
van zo'n 70 personen die er allemaal samen
voor hebben gezorgd dat het een
onvergetelijke dag werd! In de voormiddag
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werden er inclusie-spelletjes gespeeld met bvb tafelvoetbal in het echt (laat uw
verbeelding maar werken!). In de namiddag werd een voetbalwedstrijd georganiseerd
tussen de ouders en om de dag af te sluiten was er nog een kindershow met een kleine
verrassing voor elk kind! Beide centra groeiden naar elkaar toe en na een geslaagde
dag namen de kinderen van Ayacucho en San Miguel afscheid. Iedereen had ervan
genoten en vanuit Ayacucho wordt er stilletjes gehoopt om in de nabije toekomst een
sportieve trip naar San Miguel te kunnen maken!
werkt).
San Rafael, Guatemala
Een van de vroegere kinesitherapeuten in San Rafael, Siebrig Scheeres, is ondertussen
op eigen houtje terug in Guatemala en bezoekt soms het project. Haar bevindingen:
Bij mijn laatste bezoek was het tot mijn grote vreugde een gezellige boel in het
revalidatiecentrum. Er komen steeds meer kindjes bij in de school voor speciaal
onderwijs waardoor er nu al 7 leerkrachten aan het werk zijn, waaronder twee oudpatiënten die een aangepaste job hebben gekregen! Ook de 2 vaste kinés hebben
momenteel werk genoeg en het rooster is overvol.
Ik had geluk de wekelijkse gymnastiekles mee te mogen maken. Alles werd aan de kant
geschoven, sportkledij aan, en beginnen maar! Alle oefeningen werden aangepast
aan het niveau van de kinderen waardoor iedereen mee kon. Als beloning volgde de
dagelijkse refacción, het gezonde tussendoortje dat dagelijks vers bereid wordt in het
centrum voor alle kinderen.
Een andere positieve ontwikkeling in het project is de oprichting van een “padre
familia”, een comité opgericht door ouders van de patiënten die regelmatig
samenkomen en activiteiten organiseren voor en omtrent
kinderen met een handicap. Binnenkort wordt een opleiding
georganiseerd voor iedereen uit het dorp waarbij er
gesproken wordt over kinderen met een handicap en hoe
hiermee om te gaan.
Het mindere nieuws is dat het centrum geen eigen
watervoorziening heeft. Water wordt nu via buizen vanaf
een naburig terrein naar het centrum gepompt. Helaas
worden regelmatig buizen gestolen of gaan ze stuk waardoor er geen water is in het
centrum. Dan kan er niet schoongemaakt worden, kunnen toiletten niet doorgespoeld
worden en wordt er van wegwerpbordjes gegeten omdat er niet afgewassen kan
worden. De enige oplossing is een waterreservoir te laten bouwen achter het centrum
maar dit kost natuurlijk veel geld. Hopelijk wordt dit met de hulp van Tumbador vzw en
lokale sponsors zo spoedig mogelijk in orde gemaakt!

Fiscale aftrekbaarheid tot en met 2017!
Onlangs kregen we een brief van het ministerie van Financiën die ons zeer tevreden
stemde: Tumbador vzw mag namelijk voor 6 jaar fiscale attesten
uitschrijven voor giften vanaf 40 euro. Dit is dus vanaf dit jaar (2012)
tot en met 2017. Alle giften blijven welkom en vanaf 40 euro krijg je
een fiscaal attest toegestuurd voor je belastingsaangifte. Wist je
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trouwens dat je ook maandelijks een bedrag via een domiciliëring kan storten? Alvast
bedankt voor jullie giften!

VACATURE:
Tumbador vzw zoekt sociaal geëngageerde coördinator (m/v).
Kun je mensen motiveren, groepen coördineren en heb je kennis van de Spaanse taal,
dan bieden we je een betaalde job vol uitdagingen. Voel jij je aangesproken, neem
dan snel een kijkje op onze website:
http://www.tumbador.be/docs/vacature%20coordinator.pdf

Mooie opbrengst in Sportpaleis + NIEUW: Trix
Het voorjaarsseizoen voor Sportpaleis en Lotto Arena zit erop. We verdienden al
tappend zo’n 6500 euro, plus nog eens een 1100 euro in Trix. Het najaar ziet er
veelbelovend uit met enkele grote namen.
Nieuw: vanaf dit najaar tappen we regelmatig in Trix, telkens met 8
personen.
Alle info hierover volgt via de gebruikelijke kanalen.
Graag ook een dikke merci aan alle tappers en verantwoordelijken en
een extra dank aan Tom en Dirk die de boel coördineren.

Benefiet alweer groot succes
De benefiet in Kalmthout die op 9 en 10 juni doorging
was alweer een groot succes. Zowel op zaterdag als
zondag hadden we 95 eters. We hoorden positieve
commentaren over de cocktails, de bediening en... het
belangrijkste, het eten. Graag zien we jullie volgend jaar
weer voor lekker Latijns-Amerikaans eten.
Een heel grote DANKU aan alle helpers en uiteraard aan
alle eters!

De vrouwen van DVC Sint-Jozef koken
Op 11 juli vertrekken Veerle, Katrijn, Kim, Charlotte en Katrien van DVC Sint Jozef in
Antwerpen, een groot instituut voor kinderen met een motorische beperking, naar Peru.
Wat ze allemaal ter voorbereiding doen? Ze vertellen het zelf!
Na een doodle, vergaderingen, draaiboek, meerdere
winkelbezoeken en het maken van véél spaghettisaus was het
zondag 3 juni eindelijk zover: de poging om onze spaarkas te
spijzen met een spaghettislag! Hoewel het regenweer die dag
even een domper op de planning zette, werd alles snel
gereorganiseerd zodat de meer dan 300 ingeschrevenen
gezellig en warm binnen konden zitten. In de tenten buiten
werd dan enkel nog efficiënt gekookt, uitgeschept en drank
verkocht. Mede dankzij de vele helpende handen van familie,
collega’s en vrienden werd het een zeer geslaagde dag met
(als we de eters mogen geloven) heerlijke, zelfgemaakte
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spaghetti à volonté, véél verschillende desserts en uiterst democratisch geprijsde drank.
De combinatie van de winst die deze dag ons opleverde en de gulle sponsoring van zij
die er niet konden bij zijn, dikte ons spaarvarkentje dan ook aardig aan met meer dan
3000 euro. Overbodig dus om te zeggen dat wij alvast zeer tevreden waren en daarom
willen we iedereen nog eens bedanken voor alle steun! Op onze lauweren rusten zit er
nu niet in, maar het aftellen naar 11 juli kan beginnen…

(G)een talenknobbel? Lees zeker verder...
Onze vertaalwerkgroep draait inmiddels op volle toeren. Graag willen we coördinator
Danny, vertaalster Frans Inge en vertaler Spaans Daniel eens bedanken. Aangezien
heel wat documenten vertaald worden naar het Spaans om ook de lokale mensen in
Peru en Guatemala op de hoogte te houden van het reilen en zeilen kan Daniel nog
wat extra hulp gebruiken. Spreek je Spaans en kan je jezelf af en toe vrijmaken om iets
te vertalen, geef dan een seintje via info@tumbador.be. Muchas gracias!
Als je mensen kent die de telegram graag in het Frans of Spaans ontvangen, stuur dan
zeker een mailtje naar hetzelfde adres.
Mensen die graag het jaarverslag van 2011 in het Spaans willen ontvangen, kunnen
hiervoor ook mailen.

Sfinks festival: nog enkele helpers gezocht
Van 27 tot 29 juli helpen we op Sfinks in Boechout met de verkoop
van eten. Uiteraard kan je ook de sfeer opsnuiven en
meegenieten van (enkele) concerten. Voor vrijdag 27 juli zoeken
we nog 4 helpers voor 20u tot 1u en voor zondag 29 juli nog 5
helpers voor 18u tot 1u. Interesse? Stuur dan als de bliksem een
mail naar tumbadormeetssfinks@gmail.com

Gezocht: Kine of Ergo voor Peru
Voor vertrek vanaf augustus zijn we op zoek naar een nieuwe gemotiveerde
kinesitherapeut of ergotherapeut voor een periode van 6 maanden tot een jaar
vrijwilligerswerk in Peru. Men zegge het voort... Verdere info is te verkrijgen via
info@tumbador.be

Wist-je-dat...
... het eerste zomerfestival met helpers van Tumbador vzw er al opzit? Werchter
Boutique, met als hoofdact Metallica, baadde in de zon en de sfeer was super. Ook al
waren er wat organisatorische problemen, toch verliep alles uiteindelijk prima en
verdienden we weer wat centjes.
... 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!
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