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Maart 2014 
De jaarwisseling is achter de rug, dankzij Music for Life en de ING Solidarity Awards en 
nog een aantal acties mochten wij weer heel wat centen bij op onze rekening 
schrijven. En uiteraard besteden we die allemaal heel nuttig, wat je kan lezen in het 
nieuws over onze projecten in Peru en Guatemala.  
 
Meer dan 4000 euro dankzij Music For Life 

Music For Life, de jaarlijkse solidariteitsactie van Studio Brussel vlak voor 
de kerstdagen, zette dit jaar 732 goede doelen in de kijker. En ook 
Tumbador vzw was erbij. Voor de goede doelen konden mensen geld 
inzamelen en dat gebeurde ondermeer door een festival te 
organiseren, chocolade, kalenders en snoep te verkopen... Al die 
acties samen brachten de prachtige som op van  3.810,31 euro. 
Verschillende mensen vroegen ook nog een plaatje aan ten voordele 
van onze vzw, wat ook nog eens 280 euro opbracht. Alles samen dus 

meer dan 4000 euro! Heel erg bedankt aan iedereen die zich hiervoor inzette! 
 
ING Solidarity Award... dankzij jullie 
massale stemmen 
In december werden we genomineerd voor een 
Solidarity Award van ING. Om die 1000 euro te 
winnen moesten we echter massaal veel stemmen 
krijgen. En dankzij jullie enthousiasme lukte dat ook! 
1750 stemmen kregen we, het hoogste aantal van 
de provincie Antwerpen. Dus mochten we begin 
februari onze cheque gaan ophalen. Bedankt, 
iedereen! 
 
Algemene quiz op zaterdag 17 mei 

Ook dit jaar weer organiseren we een algemene quiz, die dit keer 
doorgaat op 17 mei in de refter van het Erasmusatheneum, 
Ganzendries 14, 2920 Kalmthout. Spelen gebeurt in ploegen van 
max. 6 personen. Onderwerpen die aan bod komen: sport, 
muziek, aardrijkskunde, radio en tv, actualiteit, film, puzzels, foto’s, 
varia... Inschrijven kan: 

- Na storting van € 16 op bankrekening ING 320-4437251-56 
met vermelding van de naam van de ploeg en gegevens 
van de contactpersoon. 

- Door een mail te sturen naar quiz@tumbador.be met de 
vermelding van de naam van de ploeg en gegevens van 
de contactpersoon. 

Meer info vind je op onze website en onze facebook-pagina. 
 

 

  Tumbador Telegram 
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Sterzingen en nog enkele leuke acties 
Ook de afgelopen maanden organiseerden bedrijven, sympathisanten en groepen 

acties ten voordele van onze vzw. 
Zo gingen de vormelingen van Meer 
sterzingen, wat het prachtige bedrag van 
780,63 euro opleverde. Van harte bedankt aan 
de zanger, hun mama’s en papa’s en de 
mede-parochianen die geholpen hebben bij 
de organisatie van het sterzingen. 
Het bedrijf HIMA op zijn beurt vroeg aan zijn 
werknemers wereldwijd om goede doelen 
voor te stellen waaruit er 1 zou worden 
gekozen dat 1.000 euro zou krijgen. Veerle 

Hertling stelde Tumbador voor, haar collega's overal in de wereld stemden massaal op 
ons... en de buit is binnen! Dankjewel HIMA!  
Met plezier merken we ook op dat steeds meer mensen bij huwelijken en andere 
vieringen vragen om geld te storten op onze rekening in plaats van cadeautjes te 
komen. Dat was ondermeer het geval bij het tienjarig huwelijksjubileum van Bert Van 
den Bossche en Greet Engelbeen en bij de geboorte van Wies, het tweede zoontje van 
Ann Kellen en Ilse Vastiau. Wij wensen het gelukkige koppel én de gelukkige ouders 
proficiat en danken hun voor de mooie geste.  
 
Ken jij een bedrijf dat jaarlijks een goed doel sponsort? Heb je binnenkort iets te vieren 
en steun je liever een goed doel dan cadeautjes vragen? Dan mag je uiteraard altijd 
onze vzw voorstellen! Extra info: pr@tumbador.be  
 
12 x 4 = 25 (ongeveer) 
In 2013 heeft Tumbador vzw opnieuw kunnen rekenen op de financiële steun van 
tientallen sympathisanten. De inkomsten vanuit de giften zijn verleden jaar met bijna 
20% gestegen in vergelijking met 2012. Bedankt aan allen die onze projecten niet enkel 
met woorden en/of daden, maar ook met euro's gesteund hebben! 
Zoals bekend zijn giften aan Tumbador vanaf 40 euro fiscaal aftrekbaar. Voor de 
"gemiddelde Belg" betekent dit dat een storting van 40 euro er voor zorgt dat je 
ongeveer 20 euro minder belastingen zal moeten betalen, of 20 euro meer zult 
terugkrijgen van de fiscus. 
40 euro (of meer) is niet weinig, maar ... mits elke maand bijv 4 euro (d.i. 1 euro per 
week) over te schrijven, bereik je hetzelfde doel. Eénmaal een bestendige opdracht 
doorgeven aan je bank, en je bent er zeker van dat je elke maand je steentje bijdraagt 
tot de ondersteuning van onze projecten in Latijns-Amerika. Er zijn nu reeds een tiental 
sympathisanten die Tumbador op deze manier steunen. En zo voorkom je ook een 
jaarlijkse bijdrage te vergeten of ... te laat over te schrijven. 
 
De XII Werken van Tumbador 
Aangezien het nooit verkeerd is om wat ambitie in het leven te hebben, willen wij in 
2014 XII Werken tot een goed einde brengen. Sommige zullen al iets makkelijker te 
realiseren zijn dan andere... maar wie niet waagt, niet wint. En uiteraard kan ook JIJ ons 
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daarbij helpen. Weet je nog een leuk Werk of wil je helpen om een van onderstaande 
voorstellen uit te werken? Stuur dan gauw een mailtje naar pr@tumbador.be 
Enkele voorstellen: 

- Een filmpje (laten) maken over onze vzw 
- Op de nationale radio geraken 
- 1000 tekeningen laten maken zodat we enkele 

muren kunnen volhangen in onze 
revalidatiecentra in Peru en Guatemala 

- Een chocolademassage organiseren voor 100 
mensen 

- In een nationaal magazine geraken met ons 
verhaal, zoals bvb. Libelle 

- Een rolstoelrace, -estafette of –
hindernissenparcours organiseren om mensen te 
sensibiliseren 

- 37 mensen vinden die de dodentocht voor onze 
vzw willen wandelen. 3700 km (37 x 100km) is namelijk de afstand van Ayacucho 
(Peru) naar El Tumbador (Guatemala) 

- .... 
Heb je nog voorstellen of ideeën, horen we dat graag.  
Wil je alvast beginnen trainen voor de Dodentocht op 8 en 9 augustus? Wil je graag 
weten hoe je je kan laten sponsoren en wat je in de plaats krijgt? Stuur dan een mailtje 
naar dodentocht@tumbador.be.  
 
Nieuws uit het zuiden 
Ayacucho, Peru:  
Vrijwilligster Neus vertelt over afgelopen maanden 
Negen maanden ben ik ondertussen in Ayacucho, de tijd vliegt! En het begint af te 
korten want in mei vertrek ik naar huis. Ik ga het zeer jammer vinden als het einde nabij 
is, het is een geweldige ervaring! Maar goed, ook de komende maanden zijn er zijn nog 
veel dingen te doen! 
Naast het gebruikelijke werk met de patiënten, organiseren Ellen en ik op 21 februari 
een benefietfeest om geld in te zamelen en wat meer naamsbekendheid te geven aan 
Wasi Esperanza. We hebben sponsors gezocht en 4 bands uitgenodigd die graag met 
ons willen samenwerken. Daarnaast zullen we ook van de gelegenheid gebruik maken 
om juwelen te verkopen. Ter promotie zijn we op een lokale televisiezender van 
Ayacucho geweest om te vertellen over het werk van Wasi Esperanza en reclame te 
maken voor het feest. In het begin waren we een beetje nerveus, maar daarna waren 
we heel overtuigend! Bovendien heeft dezelfde zender voorgesteld om een kleine 
documentaire in het centrum te maken waarmee we de kijkers bewust willen maken. 
Tijdens mijn periode in Ayacucho heb ik veel geleerd,  zowel van de collega’s als van 
de patiënten. Elke dag voel ik me meer geïntegreerd, ook al is het leven hier heel 
anders dan in Spanje. 
Ondanks het vele gerealiseerde werk zijn er nog steeds veel behoeften in dit arme deel 
van Peru. Dus moeten we blijven werken en andere vrijwilligers stimuleren om ons team 
te komen versterken! 
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San Rafael, Peru:  
Update van de laatste maanden 
Na de zomervakantie, die eind januari eindigde, opende het schooltje mét 
revalidatiecentrum van Asociación Gissell opnieuw de deuren. Zoals altijd na de 
vakantie duurt het wat voordat iedereen komt opdagen, maar nu zitten er in het 

schooltje zo’n 50 patiënten, kinderen, 
jongeren en volwassen. Zij kunnen niet 
terecht in een normale school owv 
mentale en/of fysieke beperkingen 
maar dus wel in het centrum. In het 
schooltje wordt ook revalidatie 
aangeboden, momenteel aan 37 
personen. De personen met een 
handicap zijn ingedeeld in een 5-tal 
klassen naargelang hun mogelijkheden. 
Naast kinesitherapie en aangepaste 
educatie, krijgen zij die dit nodig 
hebben ook ergotherapie, logopedie. 
Er worden af en toe computerlessen en 
sportlessen gegeven en de ouders 

worden zo veel mogelijk ingeschakeld voor logistieke ondersteuning. Dankzij het grote 
succes begint het centrum uit zijn voegen te barsten. Daarom overweegt men het 
revalidatiecentrum uit te breiden door een extra verdieping te bouwen bovenop het 
bestaande gebouw. 
 
Graag 2 minuutjes van uw tijd... 
Stilstaan is achteruitgaan en daarom is Tumbador vzw voortdurend in beweging. Om 
onze hele organisatie in kaart te brengen vragen wij aan iedereen die betrokken is bij 
Tumbador om een korte vragenlijst in te vullen. Het invullen duurt slechts enkele 
minuten. Klik hiervoor op deze link: 
http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=179337.  
 
Wist-je-dat... 
... onze benefiet met heerlijk Latijns-Amerikaans eten doorgaat op zaterdag 31 mei en 
zondag 1 juni in zaal Erasmus in de Ganzendries in Kalmthout? De uitnodiging volgt 
binnenkort. Het menu ziet er in elk geval weer veelbelovend uit! 
 
... de muziekquiz dit jaar doorgaat op zaterdag 15 november in Kalmthout? Noteer 
alvast en geniet als voorbereiding van mooie muziek. 
 
... je heel veel nieuwtjes op onze website www.tumbador.be kan vinden. Of je kan 
vrienden worden met Tumbador vzw op facebook! 
 
 
Veel groeten van het Tumbadorteam! 


