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November 2013 
Tumbador vzw had wat te vieren: onze 10de verjaardag! Maar uiteraard gebeurde er 
nog veel meer, zowel in het noorden als het zuiden... En ook na 10 jaar zitten we niet stil 
en zijn we alweer met allerlei nieuwigheden bezig. Lees er alles over in onze Telegram. 
 
Geslaagd feest n.a.v. 10-jarig bestaan 
10 jaar geleden zag Tumbador vzw het levenslicht, toen nog heel kleinschalig met zo’n 
30 patiënten in El Tumbador, Guatemala. 
Ondertussen zorgen we nu niet alleen voor een 
groter aantal patiënten (een 150-tal) op meerdere 
projecten in Guatemala én Peru, maar ging onze 
vzw ook heel wat samenwerkingsverbanden aan 
met lokale instanties. Naar aanleiding van onze 
10de verjaardag wilden we graag tonen waar we 
voor staan en wat de toekomstplannen zijn. En 
natuurlijk wilden we ook graag iedereen 
bedanken. Ons feest op 19 oktober in Hof ter Delft 
werd een groot succes, met een mooie opkomst. 
Een panelgesprek, hapjes en drankjes, een live skypesessie met Emilie in Peru, een 
babbeltje... en een leuk geschenkje. De afwezigen hadden –alweer- ongelijk. Bedankt 
aan iedereen die Tumbador vzw al zoveel jaren steunt, en uiteraard zijn we van plan er 
nog heel veel jaren bij te doen. 
 

Tumbador-kalenders 2014 
Op zoek naar een leuk kerstcadeau? Of begin je al afspraken te maken voor 2014? Dan 

heb je dringend een kalender nodig. We verkopen 
wandkalenders en bureaukalenders, allemaal met 
professionele foto’s van onze patiënten in Guatemala 
en Peru. Ze zijn niet alleen mooi, maar ook nog eens een 
garantie op een warm gevoel en steun aan de kinderen 
in Latijns-Amerika. Bestel je kalender via 
pr@tumbador.be met vermelding van wat je wenst en je 
adres, stort het bedrag en we bezorgen je zo snel 

mogelijk je kalender(s). Meer info op onze website. 
 

Music for Life 
Regelmatige StuBru-luisteraars hebben er zeker al van gehoord, maar ook in heel wat 
andere media kwam Music for Life, de jaarlijkse goede doel actie rond de feestdagen, 
aan bod. Dit jaar koos Studio Brussel ervoor om niet 1 goed doel, maar veel goede 
doelen blij te maken. En ook Tumbador vzw is erbij. Weet je een actie die je wil 
organiseren om centen te verzamelen? Bijvoorbeeld; cupcakes maken en verkopen, je 
laten sponsoren om iets sportiefs te doen, het budget van de nieuwjaarskaartjes van je 
bedrijf wegschenken... Laat het ons dan zo snel mogelijk weten via pr@tumbador.be.  
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Tumbador Muziekquiz 
Muziekliefhebbers, verenig u! Op zaterdag 16 november vindt in 
Kalmthout namelijk onze jaarlijkse muziekquiz plaats in Kalmthout. 
Zoals steeds staat er veel goede muziek, veel multimedia en vooral 
veel ambiance op het programma. Voor 18 euro kan je een ploeg 
van (max.) 6 deelnemers inschrijven. Inschrijven kan via 
muziekquiz@tumbador.be met vermelding van ploegnaam en 
gegevens van de contactpersoon. Of kijk op onze website voor meer 
info. 

 
Website in nieuw kleedje 
Sinds midden oktober werd dankzij de IT-werkgroep 
de website www.tumbador.be in een nieuw en 
superoverzichtelijk kleedje gestoken. Onze bijzondere 
dank gaat naar Bruno Marchant die zijn schouders 
heeft gezet onder de laatste fase van de 
ontwikkeling. De nieuwe site heeft een uitgebreide 
zoekfunctie en is ook beschikbaar in een Franse en 
Spaanse versie maar ook de indeling en de layout 
werden volledig veranderd. Neem zeker eens een kijkje! 
 
Acties voor onze verjaardag 
Naar aanleiding van het 10-jarig bestaan werden een aantal acties op poten gezet, 
waaronder een fietszoektocht in Kalmthout, met een mooie cheque tot gevolg. Louis 

Claessens, die het geld kwam overhandigen op de 
viering van ons 10-jarig bestaan, beloofde meteen om 
volgend jaar een nieuwe editie op poten te zetten. 
Ook het Onze-Lieve-Vrouwe-College in Antwerpen 
ondernam een aantal acties om geld in te zamelen 
en verbaasde iedereen met een dikke cheque én de 
verzekering dat de school zich ook in de toekomst zal 
blijven inzetten voor Tumbador. Bedankt iedereen! 
Wil je graag zelf eens iets ondernemen om sponsoring 
voor onze vzw op te halen? Neem gerust eens 
contact op met fondsenwerving@tumbador.be om je 
idee voor te stellen. Je kan ook altijd een 

sponsordossier en de nodige folders ontvangen. 
 
We vergroten onze hefboom – welkom Iris! 
Op ons 10-jarig feest werd trots Iris Wouters voorgesteld. De mensen die zich in België 
voor onze vzw inzetten doen dit allemaal op vrijwillige basis, met de tijd die rest in 
meestal toch al drukke agenda's. Hoe lovend we daar ook over zijn, deze aanpak heeft 
één groot nadeel: het is immers niet altijd even evident om alle verschillende 
werkgroepen op elkaars ritme afgestemd te krijgen, het tempo te behouden en de 
focus goed te richten. Hiervoor is extra coördinatie nodig. En dat is nu net wat we als 
opdracht hebben meegegeven aan Iris. Vanuit een stuurgroep (momenteel 
samengesteld uit Stefan en Chris) krijgt Iris geregeld opdrachten, steeds met doel de 
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hefboom van onze organisatie te vergroten: we zetten hier extra middelen in, om een 
betere basis te hebben en meer te kunnen doen voor onze projecten in het Zuiden. 
Concreet wil dat zeggen dat Iris betaald wordt voor deze opdrachten. 
Ontwikkelingssamenwerking goed aanpakken vergt immers ook investeringen in België. 
Samen met al onze vrijwillige medewerkers zetten we op deze manier weer een grote 
stap vooruit. Welkom Iris, en succes! 
 

Nieuws uit het zuiden 
 
Peru: dagje naar San Miguel 
Eind september trok het hele team van Ayacucho, inclusief nieuwe vrijwilligster Ellen, 
een dagje naar San Miguel. Ellen vertelt... 
Ons grote doel van deze dag was het sensibiliseren van de plaatselijke bevolking. Om 

7u stipt hadden we afgesproken om te vertrekken, maar 
aangezien we hier in Peru zijn denk ik dat we pas een 
uur later op weg waren. Bij aankomst stonden patiënten 
en ouders al ongeduldig te wachten met slogans en 
ballonen om aan de optocht te beginnen en door San 
Miguel te trekken. Onze bestemming was Plaza de 
Armas, waar iedereen een verfrissend drankje kreeg. 
Enkele belangrijke mensen van San Miguel hielden er 
een toespraak over het belang van het sensibiliseren 
van de bevolking tegenover mensen met een 
beperking.  
Dan was het tijd voor ons Social Drama! Onze stagiaire 

sociaal werk, Rosa, had als opdracht voor school een zwarte komedie geschreven over 
het reilen en zeilen in een Ayacuchaans gezin. Wat moet je je voorstellen? Een gezin 
bestaande uit een mama, papa, dochter en een kind met een beperking. Een heel vuil 
huis, vol vliegen en een hond die overal op en aan zit. Een gezin waar lichaamshygiëne 
absoluut geen prioriteit is. Papa heeft ergens een jong meisje rond lopen dat van hem 
zwanger is en een gezond kind draagt. De ouders gaan niet naar de dokter met hun 
kind, maar naar de sjamaan. En dit allemaal gespeeld door het Wasi Esperanza team. 
Het was toch een beetje afwachten hoe de ouders gingen reageren. Maar ze hebben 
gelachen...echt super om te zien! Hopelijk hebben ze er iets van opgestoken. Na onze 
opvoeringen hielden we een talentenjacht, waar de mensen met een beperking hun 
talent mochten showen. Er werd gezongen, gedanst en moppen getapt. Emilie en de 
dokter van San Miguel kozen wie er een mooie prijs mee naar huis mocht nemen. Na 
een lekkere maaltijd trokken we naar het sportveld, dat een prachtig uitzicht op de 
bergen biedt voor volleybal en voetbal. Moe en tevreden reden we terug naar 
Ayacucho. 
 
Peru, Ayacucho  
Katrien en Katrijn stellen 2 patiëntjes van het centrum Wasi Esperanza in Ayacucho voor. 
Azul was tijdens het 10-jarig bestaan te zien in het skypeverslag terwijl kinesiste Mayra 
haar behandelde. Ook over de evolutie van Jon had Emilie het... 
 
Mogen we jullie voorstellen aan... AZUL  
Als we het stralende gezicht van Azul zien, vragen we ons af: bestaat er een gelukkiger 
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kind? Ongelooflijk hoe ze je weet in te pakken door je nog maar aan te kijken! Ze is een 
levensgenietertje eerste klas! Sinds kort zetten we Azul elke ochtend even in een 
kartonnen doos. Dat klinkt misschien gek, maar in deze doos 
kan Azul bij de andere kinderen op de mat zitten, zonder 
dat ze hulp nodig heeft. Zelf vindt ze het heerlijk, met 
flikkerende oogjes kijkt ze je over de rand van de doos aan!  
Azul is niet alleen het zonnetje in huis, ze is ook een echte 
doorzetter! Zoals Katrien zegt: WILLEN is al voor de helft 
KUNNEN! Hoe beperkt Azul ook is, met haar wilskracht 
geraakt ze ver! Zo heeft Azul nog niet zo lang geleden zelf 
leren eten. Met heel wat inspanning slaagt ze erin om eten op haar lepel te scheppen. 
Het duurt zeker een uur eer haar bord leeg is, maar daar is er hier gelukkig tijd genoeg 
voor! Ze vindt het zalig om schepje voor schepje zelf te kunnen eten... En tussen elke 
schep door komt telkens weer die stralende glimlach te voorschijn! Azul, je bent een 
gezegend voorbeeld voor ons allen!! 
 
We stellen jullie graag voor aan... JON  
In de armen van zijn mama of één van zijn broers wordt hij 's morgens naar het centrum 
gebracht. Hij is dan nog wat in dromenland, wil liefst lekker in je armen liggen, met zijn 

hoofd op je schouder, zijn armen om je heen. Een heerlijk 
ochtendmoment, knuffelen met Jon. Langzaam wordt hij 
wakker, heft zijn hoofdje op, maakt wat geluidjes, en legt zich 
dan toch terug even neer... 
Jon ziet de wereld op zijn manier. Stapje voor stapje verkent hij 
elke dag meer. Hij steekt zijn handjes uit en komt vanalles 
tegen op zijn weg: zachte en harde dingen, grote en kleine 
dingen, warme en koude dingen... Vervolgens vindt hij het 
heerlijk om de dingen over zijn hoofd weg te gooien. Jon kan 
niets zien. Hij luistert, hij voelt... zo verkent hij de wereld rond 
hem. 
Ondertussen zet Jon ook helemaal alleen zijn eerste stapjes in 
zijn duistere wereld. Hij heeft het vertrouwen gevonden om 
met een paar stapjes het voor hem onbekende te 

overbruggen. Hij houdt je vast, luistert naar de andere, hij laat je los en waagt de stap. 
Hij geniet er zichtbaar van als hij na paar stapjes bij de ander toekomt! 
's Avonds wordt hij weer opgehaald door zijn mama of één van de broers. Ciao Jon! 
Jon heft zijn armpje op en zwaait met zijn handje! Ciao Jon, hasta mañana! 
 

Wist-je-dat... 
 
... 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. 
 
... er een bijzonder leuk filmpje werd gemaakt van het centrum Wasi Esperanza in 
Ayacucho? Je kan het bekijken op onze website. 
 
Veel groeten van het Tumbadorteam! 


