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Juli 2013 
Een geslaagde quiz en benefiet, Tumbador vzw aanwezig op de volgende 
Dodentocht, de projecten in Peru die weer lopen als een trein, heel wat vrijwilligers die 
in de zomer helpen op concerten ten voordele van onze vzw, het 10-jarig bestaan dat 
eraan komt...  Dat zijn enkele van de ingrediënten van deze nieuwsbrief, vlak voor 
iedereen in vakantiemodus komt. Geniet van de zomer! 
 
10-jarig bestaan op zaterdag 19 oktober 
Tumbador vzw viert feest in 2013! De vzw bestaat dan exact 10 jaar en dat kunnen we 
uiteraard niet ongemerkt laten voorbijgaan. Op zaterdag 
19 oktober 2013 organiseren we een feestelijk event ter 
ere van het 10-jarig bestaan. Ter voorbereiding van dit 
event zijn we nog op zoek naar personen, scholen of 
organisaties die iets leuks, tofs, speciaals, … willen 
organiseren ten voordele van Tumbador en dit in de 
maanden juni, juli, augustus, september of oktober 2013. 
Vb. cupcakes verkopen, organisatie van een fiets- of 
wandeltocht, tentoonstelling, … Heb je een idee?  Aarzel 
dan niet en stuur een mailtje naar 10jaar@tumbador.be. 
Ook als je school/bedrijf/... iets op poten wil zetten, is dit 
uiteraard meer dan welkom en kan dit ook aan bod komen op het slotevent op 19 
oktober.  
 
Oproep voor  
sportievelingen-die-van-een-uitdaging-houden 

Dit jaar wil Tumbador vzw weer zichtbaar zijn op de Dodentocht te 
Bornem, op vrijdag 9 en zaterdag 10 augustus. Daarvoor rekenen we op 
jullie, zowel stappers als ondersteuners! Voor de stappers voorzien we 
een sponsordossier waarmee je sponsors kan verzamelen (vanaf 150 
euro sponsorgeld wordt het inschrijvingsgeld teruggestort), drank en 
snacks onderweg, wisselgerief dat naar de verschillende posten 
gebracht wordt en massages en aanmoedigingen op de verschillende 
posten. We zoeken natuurlijk ook supporters, zowel aan de start, 
onderweg als aan de aankomst! 
Ook enthousiastelingen die willen meestappen voor een bedrijf, school, 
vriendenkring of sportvereniging die Tumbador willen steunen en tegelijk 
visibiliteit willen creëren zijn meer dan welkom. Zo wordt het een win-
winsituatie! 
Interesse? Mail dan als de bliksem naar dodentocht@tumbador.be en je 
krijgt de nodige info toegestuurd! Onze kinderen in Peru en Guatemala 
(die van deze onderneming enkel kunnen dromen) zullen jullie eeuwig 

dankbaar zijn! 
 

 

  Tumbador Telegram 
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Recordeditie benefiet  
Op zaterdag 8 en zondag 9 juni organiseerden we onze jaarlijkse benefiet, een traditie 
die elk jaar heel wat succes oogst. 
Ook dit jaar was dat niet anders, 
met dank aan het zonnetje dat de 
hele tijd scheen, een jong, nieuw 
kookteam, tal van vrijwilligers om op 
te dienen en overheerlijke cocktails. 
Dat resulteerde in een record van 
zo maar even 200 eters die naar 
Kalmthout kwamen afgezakt. En 
met gerechten als pittige 
bonensoep, scampi’s met limoen-
habanerosaus en rijstballetjes of 
Latijns-Amerikaanse interpretatie 
van tiramisu werden de magen 
gevuld met Latijns-Amerikaans 
lekkers waarover tal van 
complimenten volgden. Bedankt 
aan iedereen om er weer een geslaagde editie van te maken!  
 
Succesvolle algemene quiz op 27 april 
Op zaterdag 27 april namen niet minder dan 40 ploegen deel aan onze algemene quiz 
in Kalmthout, een nieuw record! De reacties op de quiz waren positief en daar zaten de 
overheerlijke taarten en gebakjes, die we van enkele vrijgevige bakkers kregen, zeker 
voor iets tussen. De voorbije 7 jaar won telkens een andere ploeg maar dit jaar won de 
winnaar van vorig jaar opnieuw: Den Bloten Aap. Zij waren zeer verheugd met hun prijs: 
een etentje op onze benefiet. Ook de tweeden ontvingen met een grote fles Duvel en 
enkele Duvel-gadgets een mooie prijs. De ploeg die 3e werd mocht dan weer naar de 
cinema. Uiteindelijk bracht deze avond zo’n 2000 euro op, die uiteraard prima besteed 
worden in Guatemala en Peru. 
Bedankt aan alle quizzers, helpers, prijzensponsor Duvel en de sponsorende bakkers 
(Arnold in Kapellen, De Coster in Kapellen, Van Landeghem in Mariaburg en Van 
Hooydonck in Kalmthout). 
 
Nieuws uit het zuiden 
Peru: alles loopt op wieltjes 
In Peru loopt alles, dankzij de nieuwe vereniging 
Wasi Esperanza weer vlotjes. Sinds half juni is er een 
nieuwe vrijwilligster, een Spaanse psychologe die 
het team voor 11 maanden komt versterken. 
Bovendien wordt er in San Miguel stilaan ook een 
oudervereniging opgericht die maandelijkse 
activiteiten organiseert: workshops, lesjes,  
vergaderingen, kinderfeestjes,...  
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Peru: bezoekje van de mama en zus van vrijwilligster Emilie 
Tijdens de paasvakantie trokken de mama en zus Charlotte van onze vrijwilligster Emilie 
naar Ayacucho. Zij vertellen graag hun relaas. 
“Het was uiteraard een heel gelukkig weerzien met Emilie. We zagen een fijne vrouw 

aan het werk, die zich volledig inzet 
voor haar patiëntjes en hun families, 
voor de organisatie en voor de 
medewerkers. We stonden versteld van 
de fierheid waarmee ze vertelde over 
de stichting die ze op 1 april eindelijk 
rond kreeg, met de beloftevolle naam 
Wasi Esperanza.  
Naast de taak die ze met hart en ziel 
opneemt, merkten we hoe goed ze 
geïntegreerd is. Ze spreekt even vlot 
Spaans als de inlanders, wat maakt dat 
ze een vlot contact heeft met de 
mensen. Als een vis in het water 
begeeft ze zich in het Ayacuchaanse 

leven, op de marktjes en in de winkeltjes, geniet ze van lokale gerechten, ….  
Het centrum zelf, gelegen in een mooi oud pand, georganiseerd rond een piepklein 
tuintje, bruist van kindergeluid en het komen en gaan van ouders, vrijwilligers, 
medewerkers, bezoekers. Wat een contrast met de wat gure lokalen waarin ze vroeger 
zaten! 
Wij hebben er kennis gemaakt met het dagelijkse leven in het centrum en de albergue. 
We zagen de niet aflatende inzet van Katrien en Katrijn, orthopedagoge en kinesiste, 
die zes maanden loopbaanonderbreking namen om hier vrijwillig mee te draaien. 
Verder zagen we de plaatselijke kinesiste therapie geven, volgden we een infosessie 
voor ouders, waar ze leerden welke voeding het beste is voor hun gehandicapte kind. 
We deden mee met de ateliers voor de ouders, waar de mama's noestig juweeltjes 
maken die ze verkopen om zo een financiële bijdrage te leveren voor de organisatie. 
We zagen hoe ze vergaderingen beleggen met instanties om een oplossing te vinden 
voor problematische gezinssituaties. We zagen de blijdschap van de kindjes, hun 
guitigheid, hun fierheid, hun tranen en hun liefde….   
Gelukkig zijn ze er, mensen die zich belangeloos inzetten voor de medemens. 
Organisaties waarachter mensen in alle discretie een plekje op de wereld beter maken. 
Het maakt ons blij en fier dat Emilie er één van is.“ 
 
Verslagje delegatiereis naar Peru: Verjaardagsfeest in het kinderdagverblijf 
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. Dit keer vertellen ze over 
de dag van aankomst wanneer ze binnenvallen op een kinderfeestje. 
Drie patiënten uit de dagopvang worden vandaag in de bloemetjes gezet. Op de 
binnenplaats staan alle stoelen in een kring en aan de kant staat al een DJ klaar met 
een immens mengpaneel. Alles is klaar voor een heus verjaardagsfeest. Dat belooft! 
Ook animatie is voorzien. Twee groepen komen het feest opluisteren met een gratis 
optreden met hoog studio 100 gehalte. Het publiek, een mix van kinderen met een 
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handicap en hun ouders, is al gauw enthousiast. Tussendoor worden op maat van 
animatiemuziek spelletjes gedaan waarbij de 
kinderen cadeautjes kunnen winnen.  De bal aan 
elkaar geven tot de muziek stopt. Zowel muziek als 
spelletjes zijn universeel. En ook hier hebben 
kinderen dolle pret. Alleen is zo’n feestje voor hen 
minder vanzelfsprekend. 
Het feest eindigt met twee traditionele rituelen. 
De Piñata. Iedereen stelt zich op rond een uit een 
karton bestaand pakket dat in de hoogte hangt. De 
jarigen mogen er om de beurten op slaan. Met hulp 
van de clown vliegt even later alle confetti, snoepjes 
en andere cadeautjes in het rond. De kinderen 
grabbelen enthousiast om zich heen. 
En verder is er uiteraard een verjaardagstaart. 
Achtereenvolgens wordt ‘Happy birthday’ en ‘Feliz 
cumpleaños’ gezongen. Kaarsjes worden 
aangestoken. En dan mag de jarige als eerste een 
hap van de taart nemen waarna zoals de traditie 
het wil- de hele taart in het gezicht van de jarige 

wordt geduwd.  
Het spektakel levert alleen maar lachende gezichten op: een geslaagde middag! 
 
Wist-je-dat... 
 
... het tappen in het Sportpaleis, Lotto Arena en Trix dit voorjaar zo’n 15.000 euro heeft 
opgeleverd voor onze vzw? Een aanzienlijk bedrag en daarvoor danken we uiteraard 
graag alle tappers! 
 
... je 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. 
 
... Wim Bouden, zoon van bestuurslid Chris en broer van ex-vrijwilligster Els, ons project in 
Ayacucho is gaan fotograferen? Wim woont momenteel in Lima, werkt als fotograaf en 
schrijf af en toe een stukje voor De Standaard. Hij schrijft over zijn bezoek aan Ayacucho 
op  http://www.wimboudenphotography.com/?p=587.  
 
Veel groeten van het Tumbadorteam! 
 


