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Maart 2013 
Ook al zijn heel wat dieren nog in winterslaap, binnen Tumbador vzw werd er ijverig 
verdergewerkt aan allerlei projecten, zowel in het noorden als in het zuiden. Hierbij de 
laatste nieuwtjes. 
 
GEZOCHT:  
kinesisten of ergotherapeuten voor unieke ervaring 
Ben je of ken je een kinesist of ergotherapeut 
die een unieke ervaring wil meemaken door in 
Guatemala of Peru vrijwilligerswerk te doen? 
Tumbador vzw is op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers voor een periode van een 9-tal 
maanden in Latijns-Amerika. Wil je meer info, 
stuur een mailtje naar 
medewerkersbeleid@tumbador.be en kijk ook al eens op onze website 
www.tumbador.be.  
 
Nieuws uit het zuiden 
 
Ayacucho, Peru: Katrien en Katrijn in Ayacucho 
Voor diegenen die het zich nog herinneren: afgelopen zomer trokken we voor twee 
weken met vijf Sint Jozef collega’s richting Ayacucho om ons steentje bij te dragen in 
project Kuskanchik.   Terug thuis speelden we snel met het idee om voor een langere 
periode terug te keren… En ja… snel werd de knoop doorgehakt en nu zitten we hier 
met z’n twee terug! Ondertussen is er nu één week gepasseerd. Bij onze aankomst 
werden we goed ontvangen door Tumbador-kine Emilie. De eerste dagen hebben we 
wat kunnen acclimatiseren en konden we meegenieten van het Peruviaanse carnaval.  
Leuk om zien en horen, de ene parade na de andere!  De kinderen bekogelen elkaar, 

en ons, met waterballonnen en 
vervolgens zijn er madammekes die je 
dan bedelven onder het talkpoeder, van 
een ontvangst gesproken! 
Donderdag en vrijdag hebben we 
meegedraaid in het project hier in 
Ayacucho, zowel in de Albergue 
(dagopvangcentrum) als in het 
revalidatiecentrum. Het voelt al 
verbazend vertrouwd aan met de 
kinderen. Een aantal nieuwe kids, maar 
ook veel bekende gezichten. Zo ook 
Christobel, een jongen van 12 jaar die 

we deze zomer al eens op huisbezoek zagen, en die nu net in de Albergue gestart is. 
Het eten geven verliep bij hem niet zo vlot en dus gingen we al meteen aan de slag om 
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zijn voedingssituatie te verbeteren.  Aanpassing van de zithouding en van de 
consistentie van het eten had het gewenste effect! Jammer genoeg heeft de blender 
ondertussen zijn geest gegeven. Bij deze daarom een warme oproep voor een 2de 
hands staafmixer (aya-sm@tumbador.be). 
Gedurende de komende vijf maanden dat we hier nog gaan vertoeven, zouden we 
onze  ervaringen willen overdragen aan het personeel hier.  Anderzijds zal het ook voor 
ons een hele leerschool zijn! 
 
Peru: stand van zaken 
Met de komst van Katrien en Katrijn is de rust in Ayacucho een beetje weergekeerd. Zij 
hebben ondertussen hun plekje in het project gevonden maar misschien is een kleine 
verduidelijking van de gebeurtenissen wel op zijn plaats. 
 
Begin december ben ik, Emilie Wouters, in Ayacucho aangekomen met de doelstelling 
om de communicatie tussen België en Peru verder te versterken en bepaalde 

afspraken die we gemaakt hadden tijdens onze missie in 
september 2012 wat meer kracht bij te zetten. Ik kwam 
jammer genoeg aan in een kleine wervelstorm. Zoals jullie wel 
al weten had het team een auto-ongeluk gehad tijdens een 
activiteit van het centrum en waren ze dat nog aan het 
verwerken. Alleen merkte ik snel dat er meer aan de hand 
was en dat het beheer niet vlot verliep. Dit moest uitgeklaard 
worden en dus werd een serieus gesprek aangeknoopt met 
Perci, de regionale coördinator en voorzitter van de lokale 
vzw. De conclusie uit dit gesprek was dat we de 
samenwerking met hem stopzetten. Ondertussen gingen we 
op zoek naar een tussentijdse oplossing om het werk verder te 
kunnen zetten. De revalidatiecentra (Ayacucho en San 

Miguel) en dagopvang hebben we 2 weken moeten sluiten. In die periode zijn er heel 
wat communicaties over en weer tussen Ayacucho en België geweest om de situatie 
wat uit te klaren. 
Tumbador heeft momenteel een interim situatie opgezet zodat de werking wel weer 
verder kan en dus zijn de revalidatiecentra en de dagopvang weer operationeel. 
Tijdens deze interim-periode zijn er 2 coördinatoren aangesteld: Angela, 
directiemedewerkster van Mama Alice (bevriende Nederlandse NGO) die ons in deze 
crisisperiode een handje komt helpen op administratief gebied (boekhouding, 
organisatie, personeelsbeleid,…) en ik (Emilie) die dus langer in Ayacucho blijf om deze 
moeilijke periode te kunnen overbruggen. Mijn taak bestaat er momenteel vooral in 
de—onder meer financiële—eindverantwoordelijke te zijn en een nieuwe stevige 
organisatie uit te werken waar alle belanghebbenden een klankbord hebben. We zijn 
ook op zoek naar een sterke nieuwe coördinator die ons project voor de patiënten een 
nieuwe boost kan geven. 
Mocht dit alles jullie overdonderen en bezorgd maken, kunnen jullie mij voor 
verduidelijking contacteren op het emailadres: aya-sm@tumbador.be. Ik zal steeds 
proberen jullie vragen zo open en volledig mogelijk te beantwoorden. 
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San Rafael, Guatemala: Computerlokaal! 
Het jaar 2013 is goed begonnen voor onze leerlingen en patiëntjes in San Rafael. Er is 

een heus computerlokaal gekomen waar de 
leerlingen computerles krijgen van een speciaal 
aangestelde leraar. De universiteit “Mariano 
Galvez” in Quetzaltenango heeft vier computers 
cadeau gedaan en daarnaast doen de laptops 
die vanuit België overgebracht zijn nog altijd 
dienst. Voor de kinderen en de leraressen is in ieder 
geval een droom in vervulling gegaan! 
Fundacion los Angeles Gissell is vanaf nu ook op 
facebook te vinden! Er worden regelmatig fotos en 
updates met betrekking tot het project geplaatst. 
Dus voor iedereen die graag op de hoogte blijft 
van de belevenissen in San Rafael zoek gauw op 
Facebook naar: Fundacion "Los Ángeles Gissell" 

(Asociacion Gissell) 
Zo kunnen jullie meteen je Spaans oefenen en direct in contact komen met de 
patiënten die Tumbador vzw ondersteunt! 
 
Algemene quiz op 27 april 2013 
Onze 8ste algemene quiz gaat door op zaterdag 27 
april 2013 om 20u in de refter van het 
Erasmusatheneum (Ganzendries 14, 2920 Kalmthout). 
Inschrijven kan door je ploegnaam door te sturen via 
quiz@tumbador.be. Een ploegje bestaat uit maximaal 
6 deelnemers en het inschrijvingsgeld van 15 euro per 
ploeg kan je storten op de rekening van Tumbador 
vzw of de avond zelf cash betalen. We hopen jullie er massaal te mogen begroeten! 
 
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 Werchter 
Boutique (dinsdag 18 juni, Muse!), Rock Werchter 
(van 3 juli tot 8 juli), TW Classic (13 juli) en Roger 
Waters van Pink Floyd  in Werchter (20 juli), maar ook 
op Tomorrowland en Sfinks (beiden 26 tot 28 juli) en 
bij het concert van Robbie Williams op 3 augustus in 
het Koning Boudewijnstadion. 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. 
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Wil je je inschrijven of wil je meer info? 
Werchter -> tumbadormeetsrockwerchter@gmail.com 
TW Classic -> tumbadormeetsclassic@gmail.com 
Roger Waters -> tumbadormeetspinkfloyd@gmail.com 
Werchter Boutique -> tumbadormeetsboutique@gmail.com 
Sfinks -> tumbadormeetssfinks@gmail.com 
Tomorrowland -> tumbadormeetstomorrowland@gmail.com 
Robbie Williams -> tumbadormeetsrobbie@gmail.com 
 
Wist-je-dat... 
 
... onze vzw in 2013 haar 10-jarig bestaan viert? We zijn al volop bezig met het plannen 

van een groot evenement. Mocht je 
suggesties of leuke ideeën hebben, dan kan 
je altijd een mailtje sturen naar 
pr@tumbador.be 
 
... er op dinsdag 19 maart een informatie-
avond is ism Plan Bobath over revalidatie in 
ontwikkelingslanden? Die richt zich vooral 
op kinesisten, ergotherapeuten en 
studenten en gaat door tussen 18 en 19u in 
Revaki Gent, UZ Gent, De Pintelaan 185, 
9000 Gent en dat in lokaal 3B3. 
 
... onze volgende muziekquiz doorgaat op 
zaterdag 16 november in Kalmthout? 
Noteer alvast in je agenda, meer nieuws 
volgt later. 
 
... Tumbador vzw dit keer weer aanwezig zal 
zijn op de Dodentocht? Bedoeling is dat je 
deelneemt aan de 100km wandeling in 
Bornem en omgeving en dat je je daarvoor 
laat sponsoren. Uiteraard zorgt Tumbador 
vzw in ruil voor logistieke en mentale 

ondersteuning! Meer info volgt snel maar je kan alvast beginnen te trainen! 
 
... Tumbador vzw hoopte te worden uitgekozen door IT For Charity? Dat is een project 
van IT’ers die voor een goed doel fietsen en daarmee vorig jaar zo’n 25.000 euro bij 
elkaar haalden. Helaas werden we niet verkozen uit de meer dan 100 kandidaten, 
maar we wensen de fietsers uiteraard heel veel succes. Meer info vind je op: 
www.itforcharity.be.  
 

Veel groeten van het Tumbadorteam! 


