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Nu de batterijen weer zijn opgeladen na de zomervakantie, festivals en andere leuke 
dingen is het weer tijd om aan het werk/naar school te gaan. Ook Tumbador vzw blijft 
zich verder inzetten voor personen met een handicap en heeft om iedereen te 
bedanken een meet & greet gepland... 
 
Meet & greet op zondag 25 november 2012 
Om al onze sympathisanten en medewerkers te bedanken voor hun jarenlange inzet en 
om tijd te hebben voor een 
gezellig samenzijn nodigen we 
iedereen uit op onze meet & 
greet op zondag 25 november 
met een lunch en (voor de 
geïnteresseerden) een 
informatiesessie. Meer 
praktische info volgt nog, maar 
hou deze datum alvast vrij. Om 
helemaal mee te zijn met wat 
er in Peru en Guatemala 
gebeurt komt trouwens ook 
een van onze teruggekeerde vrijwilligers vertellen over “het leven zoals het is... aan de 
slag voor Tumbador vzw in Latijns-Amerika”.  
 
Binnenkort volgt nog een uitnodiging en inschrijvingsstrookje, maar de agenda 
vrijhouden is nu al de boodschap! 
 
Nieuws uit het zuiden 
 
Ayacucho, Peru: Jaarlijkse daguitstap 
 
Maarten in Ayacucho stuurde ons volgend verslagje. 

Naar jaarlijkse gewoonte zijn we met de patiënten, de 
ouders en het team op zaterdag 18 augustus op 
daguitstap geweest. De bestemming was het gezellige 
bergdorpje Colpa op ongeveer anderhalf uur rijden 
van Ayacucho. Naast een tiental huizen en een hele 
hoop koeien, paarden, varkens en kippen zijn er hier 
ook warmwaterbronnen met zwembad en een mooi 
open terrein te vinden. Het weer was prachtig en in ruil 
voor wat bananen en rijst hebben we het zwembad 
een hele dag onveilig gemaakt. En naast het feit dat in 
water spelen altijd leuk is, was er natuurlijk ook het 
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therapeutisch effect van het warme water dat een ontspannend effect had op heel 
wat kinderen. Na al dat zwemmen en plenzen in het water volgde nog de lange 
terugrit naar huis: 2 bussen vol met slapende kinderen, uitgeput van een dag lang 
spelen en ravotten. 
 
Delegatie Tumbador vzw trekt naar Peru 
Op 9 september stappen voorzitter Stefan Hertling, oud-vrijwilligster en lid van de 
werkgroep Peru Emilie Wouters en Olivia Hoornaert ( ook lid van de werkgroep Peru) op 
het vliegtuig richting Peru. Eindbestemming: Ayacucho en San Miguel. 
De twee daaropvolgende weken bezoeken ze het revalidatiecentrum met dagopvang 
in Ayacucho en het project in San Miguel. 

Doel van dit bezoek is velerlei. De delegatie start met 
het vergaren van zoveel mogelijk informatie. Ze praten 
met Perci, de lokale coördinator van de twee 
projecten, de Belgische vrijwilligers maar ook de 
medewerkers van de dagopvang en de lokale 
kinesitherapeuten. Verder wisselen ze ook informatie en 
ideeën uit met lokale organisaties (o.a. de 
burgemeester, directeur van het ziekenhuis, dokters 
met wie we samenwerken, de plaatselijke vereniging 
voor personen met een handicap). Belangrijk is dat 
Tumbador vzw van deze personen hoort wat hún kijk 
op revalidatie en sensibiliseren is. Al dit materiaal en 
informatie zullen toelaten de visie en doelstellingen van 
de projecten op korte en lange termijn te bekijken. 
Zitten we op het juiste spoor? Hoe kunnen we onze 

samenwerking optimaliseren? 
Deze zomermaanden werd al menig avondvergadering aan de voorbereiding van 
deze reis besteed. De tijd is kort maar dankzij de ondersteuning van de werkgroep hier, 
de vrijwilligers in Peru en de lokale coördinator heeft het drietal voldoende bagage om 
te vertrekken. 
We laten niet na u in een volgende nieuwsbrief te informeren over deze expeditie! 
 
Mooie opbrengsten zomerfestivals: 15.500 euro 
Ook dit jaar weer zetten tal van vrijwilligers zich op verschillende zomerfestivals in om te 
werken voor de vzw maar uiteraard ook om plezier te 
maken en mee te genieten van de sfeer en de 
muziek. Graag een heel dikke merci aan alle 
medewerkers.  
We wezen plaatsen aan tijdens het (niet zo 
gesmaakte) concert van Madonna in Brussel, wat 
zorgde voor 1.350 euro inkomsten voor de vzw. 
Naar jaarlijkse gewoonte zorgden we mee voor de 
veiligheid op Werchter, wat niet minder dan 8.000 
euro opbracht. 
Op Tomorrowland stonden we in voor de controle 
van de toegangsbewijzen, met een mooie 5.000 euro voor Tumbador vzw tot gevolg. 
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En tot slot was er Sfinks waar we enkele eetstandjes bemanden en 1150 euro voor de 
vzw mee naar huis mochten nemen. 
In totaal brachten al deze evenementen dus zo’n 15500 euro op, wat je kan vergelijken 
met de opbrengsten van een jaar tappen in het Sportpaleis + Lotto Arena (het voorjaar 
2012 bracht 6356 euro op). 
Een prachtig resultaat dus dankzij de inzet van heel velen!  
 
Nieuw tapseizoen in Sportpaleis en Trix 
Hou jullie mailbox maar goed in de gaten want binnenkort krijgen de tappers in het 

Sportpaleis en de Lotto Arena een mail ivm 
de nieuwe concerten voor dit najaar. 
En misschien hebben jullie al gezien dat er 
heel wat topevenementen gepland staan? 
Bijkomend hebben we nog goed nieuws, 
want vanaf nu wordt onze toog bemand 
door 3 verenigingen ipv 4, wat maakt dat we 
dus meer evenementen tappen en we dus 
nog meer mensen kunnen laten komen 
tappen. 
Wil je graag voor het eerst komen tappen? 

Inschrijven kan via evenementen.tumbador.be  
Vanaf dit najaar tappen we ook in Trix, telkens met 7 personen.  Wil je al weten wat er 
op het programma staat in deze zaal op 1 km van het sportpaleis? Kijk eens op 
www.trixonline.be  
 
 
Wist je dat... 
 
... Maarten Abeel, momenteel nog vrijwilliger voor Tumbador vzw in Ayacucho, voor het 
GROS in Kalmthout zal spreken op woensdag 28 november 2012 in het Dienstencentrum 
"De Groten Uitleg", Kerkeneind 20, Kalmthout? Hij komt er vertellen over zijn ervaring in 
Peru. Het GROS (gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking) van Kalmthout 
organiseert jaarlijks een avond waar alle leden iets komen vertellen. 
 

... onze volgende muziekquiz doorgaat op zaterdag 17 
november 2012 ? Praktische info volgt later nog, maar hou deze 
datum alvast vrij in je agenda. 
 
... Hans Sterkendries, lid van de PR-werkgroep en regelmatig 
tapper in het Sportpaleis, de Dodentocht wandelde en 
sponsoring zocht voor Tumbador vzw? Hij stapte, zonder 
voorbereiding, de 100km uit binnen de 24 uur en haalde niet 
minder dan 1.420 euro op. Een heel dikke merci aan Hans en 

alle sponsors maar ook aan iedereen die zorgde voor morele steun. GRACIAS! 
 
Veel groeten van het Tumbadorteam! 
 


