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Mei 2013 
Scholen die voor zich inzetten en heel veel centjes ophalen voor de vzw, patiënten die 
in het bureau van hun directeur worden behandeld, een nieuwe organisatie in Peru... 
Deze telegram staat weer vol (positieve) nieuwtjes. Veel leesplezier! 
 
Schoolacties en circus ten voordele van Tumbador vzw 
Het Sint Jozefinstituut van Essen (middelbaar) en de basisschool Vincentius Essen-
Horendonk organiseerden beiden een geldinzameling naar aanleiding van een 

vastenzoektocht. De basisschool 
organiseerde daarbovenop nog een 
eerlijk ontbijt. En die acties brachten 
heel wat op. In Sint-Jozef werd de 
opbrengst verdeeld onder 
verschillende goede doelen en 
mochten wij een cheque van 500 
euro in ontvangst nemen. De lagere 
school van Horendonk schonk de 
volledige opbrengst aan Tumbador 
vzw... 4000 euro! Heel erg bedankt 
aan de 

gemotiveerde leerlingen, leerkrachten en directies! 
Op 10 april organiseerde circus Op Post haar jaarlijkse circus in 
Haasrode. Kinderen en jongeren van het derde leerjaar tot het 
derde middelbaar zetten hun beste beetje voor en verzamelden 
heel wat centjes. Een Belgisch-Nepalees schoolproject en onze 
vzw krijgen elk zo’n 1200 euro dankzij hun inzet. En daar zijn wij 
uiteraard heel dankbaar voor! 
Ken je zelf een school/vereniging/vriendengroep die iets voor een 
goed doel wil doen? Dan is Tumbador uiteraard kandidaat! Wist 
je trouwens dat wij ook een sponsordossier hebben waarin heel 
wat info staat over Tumbador vzw? Dat kan je opvragen via 
pr@tumbador.be. Er kan na overleg altijd iemand van onze vzw 
meer uitleg komen geven. 
 
Benefiet met Latijns-Amerikaans eten  

Net zoals de afgelopen jaren is er ook dit jaar een benefiet met 
heerlijk Latijns-Amerikaans eten. Die gaat dit jaar door in het 
weekend van 8 juni, op onze vertrouwde locatie in Kalmthout. De 
uitnodiging met het (vernieuwde) menu volgt binnenkort, maar 
hou alvast de datum vrij!  
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Nieuws uit het zuiden 
 
Ayacucho-San Miguel, Peru:  
De geboorte van “Wasi Esperanza” 
Na enkele turbulente maanden waarin er problemen waren in de samenwerking met 
de lokale organisatie in Ayacucho en San Miguel is de rust nu teruggekeerd. In de 
vorige Telegram kon je al lezen dat er een tijdelijk systeem op poten was gezet om de 
patiënten zo continu mogelijk naar de therapie te laten komen. Ondertussen kunnen 
we met veel vreugde melden dat we sinds 1 april 2013 een nieuwe partnerorganisatie 
hebben: ‘Asociacion Centro de rehabilitación para las personas con discapacidad 
Wasi Esperanza’, kortweg:“WASI ESPERANZA”.  
De naam is een mengeling van Quechua en Spaans en betekent letterlijk: 'Huis van 
Hoop'. Een Huis omdat veel mensen, ouders zich hier thuis voelen en graag langskomen 
omdat we ook een ontmoetingsplaats willen zijn waar mensen in dezelfde situatie 
ervaringen kunnen uitwisselen en bijleren. Hoop omdat we voor diegenen voor wie het 
niet zo evident is om te leven ook een plaats willen geven met kwaliteit van leven en 
aangename ervaringen. 
Uiteraard is hiermee het werk niet gedaan. We moeten nog een hele papierwinkel in 
orde brengen en zijn nog op zoek naar een coördinator die het project in goede banen 
kan leiden. Er waren al enkele kandidaten en we zijn met de eerste 
sollicitatiegesprekken bezig. 
Ondertussen draait het centrum weer op volle toeren, 
komen de patiënten naar hun therapieën, zijn er 6 
kinderen in de dagopvang en zijn er medische 
campagnes in het centrum. We hebben ook een heel 
feestelijke Semana Santa achter de rug, waar we voor 
het eerst ook een ‘alfombra’ gemaakt hebben. Dat is 
een soort bloementapijt waarover de processies 
lopen die hier in Ayacucho heel bekend zijn. 
Gedurende de paasweek hebben we juweeltjes en 
kaartjes, gemaakt door de ouders en het personeel, 
verkocht op de artisanale markt. Verder plannen we 
ook daguitstappen met de patiënten en hun familie 
en geven Katrien en Katrijn workshops over hoe je 
kinderen met beperkingen eten geeft en hoe je 
orthopedisch materiaal gebruikt.  
We hopen zo nog vele jaren verder te kunnen gaan 
en zo een lichtpuntje te kunnen zijn voor diegenen die 
het moeilijker hebben. 
 
Verslagje delegatiereis naar Peru:  
Revalidatie in bureau van de directeur 
Zoals je al eerder kon lezen, trok in september een delegatie van drie personen naar het 
revalidatiecentrum in Ayacucho en het centrum in San Miguel. Vorige keer konden jullie 
lezen over patiënten die per taxi (voor een zak appelsienen) tot bij het centrum 
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gebracht werden. Deze keer nemen we u mee tot bij de patiënt.   
De kinesist van San Miguel heeft periodiek een consultatiemoment in de Postas 
(=gezondheidscentrum) van de nabijgelegen gehuchten rond San Miguel. Hierdoor 
bereiken we ook patiënten die niet bij het centrum geraken. 
Voor heel gemotiveerde patiënten wordt zelfs nog een extra inspanning gedaan. Zo 
bezoeken we Eder Keny op school in Ccarhuapampa . In samenspraak met de directie 
en leerkracht mogen we Eder tijdens de les behandelen en krijgen we het bureau van 

de directeur ter beschikking. Dit bespaart Eder een 
inspannende tocht naar de Posta en zo mist hij zo 
weinig mogelijk les. 
Eder heeft geen mentale handicap, maar diplegie. Zijn 
benen functioneren niet goed. Gelukkig wordt hij 
helemaal niet gepest in de klas en is hij heel goed 
geïntegreerd. Hij speelt zelfs enthousiast voetbal mee. 
Wanneer we hem uit de klas halen, volgt hij de 
directeur op zijn krukken naar diens bureau.  Drie 
klasgenoten komen hem kameraadschappelijk 

achterna met de behandelingsmat boven hun hoofden getild. 
Vorig jaar zat Eder in een klas die op de eerste verdieping gelegen was. Voordeel was 
dat hij zo elke dag verplicht was de trap op en af te gaan, een goede oefening. Helaas 
duurde dit soms te lang en geraakte hij na de speeltijd niet op tijd terug. Daarom is de 
klas nu verhuisd naar de benedenverdieping. Eder moet nu zelf de discipline aan de 
dag leggen om één  keer per dag de trap op en af te gaan.  
 
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 10jaar@tumbador.be 
 
... je voor sponsoring aan Tumbador vzw ook een doorlopende opdracht kan doen? Zo 
wordt elke maand een vast bedrag naar onze rekening overgeschreven. Makkelijk! En 
zodra je in 1 kalenderjaar minstens 40 euro hebt gestort, krijg je een fiscaal attest voor 
belastingsaftrek. 
 
... 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 op 9 en 10 
augustus? Bedoeling is dat je deelneemt aan de 100km wandeling en je je laat 
sponsoren. Uiteraard zorgt Tumbador vzw in ruil voor logistieke en mentale 
ondersteuning! Meer info volgt snel maar je kan alvast beginnen te trainen! 
 
Veel groeten van het Tumbadorteam! 
 


