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Juli 2014 
Niet alleen waren we in de afgelopen maanden druk bezig met quizzen en onze 
benefiet, ook de XII Werken werden soms al succesvol afgewerkt. Wil je graag zelf 
helpen, dan kan je je altijd nog opgeven om de Dodentocht te wandelen... of een 
tekening te laten maken of deel te nemen aan de fietszoektocht... Of uiteraard op tal 
van andere manieren.  
 
De XII Werken van Tumbador – we vorderen! 
Zoals al te lezen was in de vorige Telegram, hebben we in 2014 de ambitie om 12 
werken tot een goed einde brengen. Sommigen zijn al (bijna) gelukt, anderen niet. 
Uiteraard mag JIJ ons nog steeds helpen. Wil je helpen om een van onderstaande 
voorstellen uit te werken? Stuur dan gauw een mailtje naar pr@tumbador.be 
Ziehier het lijstje van de werken die wij dit jaar willen realiseren: 
1. Een filmpje (laten) maken over onze vzw 
2. Op de nationale radio geraken 
3. 10 lopers vinden die in de kijker willen lopen tijdens de DVV Antwerp 10 Miles – 
GESLAAGD! 
4. 150 tekeningen laten maken zodat we enkele muren kunnen volhangen in onze 
revalidatiecentra in Peru en Guatemala – AL AANTAL ONTVANGEN 
5. In een nationaal magazine geraken met ons verhaal, zoals bvb. Libelle 
6. 500 jongeren bereiken op allerlei manieren: leuke suggesties zijn welkom! 
7. 37 mensen vinden die de Dodentocht voor ons willen wandelen. 3700 km (37 x 
100km) is de afstand van Ayacucho (Peru) naar El Tumbador (Guatemala) 
8. 5 scholen bereiken die Tumbador willen steunen 
9. 5 bedrijven bereiken die Tumbador willen steunen 
10. 250 eters tijdens onze benefiet (in voorgaande jaren steeds een 200tal) – NET NIET 
GESLAAGD 
11. 200 deelnemers aan de fietszoektocht dit jaar (vorig jaar: 50tal) 
12.  Op zoek gaan naar iemand die een event wil organiseren tvv Tumbador vzw 
 
Wie wandelt mee van Peru naar Guatemala? 
Hierboven kan je het al lezen; dit jaar hopen we 37 stappers te vinden die de 
Dodentocht voor onze vzw willen wandelen. Op 8 en 9 augustus wordt er weer 

gewandeld in en rond Bornem en zoals al enkele 
jaren wil Tumbador vzw hier aanwezig zijn. En dat 
met 37 stappers (die dan samen 3700km kunnen 
wandelen, de afstand tussen onze projecten in 
Peru en Guatemala)! Wil je zelf stappen voor 
Tumbador of ken je iemand die deelneemt en dit 

graag voor een goed doel wil doen, laat dan zeker iets weten via 
dodentocht@tumbador.be. Wij zorgen voor extra ondersteuning, transport van je 
spullen en massages onderweg en natuurlijk heel veel aanmoedigingen. In ruil vragen 
we je om sponsors te zoeken die je ofwel per kilometer ofwel voor de hele afstand 
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sponsoren. Uiteraard kan je ook bij bedrijven aankloppen en vragen of zij je willen 
sponsoren. Misschien willen ze je bedragen wel verhogen of verdubbelen? Interessant: 
sponsors die minstens 40 euro doneren krijgen een fiscaal attest. Als stapper voor 
Tumbador krijg je je inschrijvingsgeld van ons terugbetaald als je minstens 250 euro aan 
sponsoring binnenhaalt. 
ZIJ DIE GEEN 100 KM WANDELEN: ook jullie kunnen ons helpen door Juan, onze mascotte 
in een rolstoel, een stukje te duwen. Het is de bedoeling dat ook Juan de 100km 
volledig ‘rijdt’ dus wil je hem graag enkele kilometers helpen, geef dan een seintje. Ook 
mensen die willen komen helpen met transport van bagage, met het geven van 
massage of als sfeermaker mogen zich melden via dodentocht@tumbador.be! 
 
Fietszoektocht in en rond Kalmthout 
Net als vorig jaar organiseert sympathisant Louis Claessens een 
leuke fietszoektocht door Kalmthout. Die is zo’n 15km lang en is 
ook ideaal voor gezinnen met kinderen. In het kader van onze XII 
Werken hopen we dit jaar op minstens 200 deelnemers. 
Deelnemen kan door een deelnameformulier te kopen bij een 
verkooppunt (Ganzendries 2 en Ganzendries 10 in Kalmthout, 
andere adressen volgen later nog op www.tumbador.be). Die 
kosten 7 euro en er zijn 2 consumpties onderweg inbegrepen. De 
zoektocht loopt van 1 juli tot 15 september. Meer info kan je ook 
bekomen via fietszoektocht@tumbador.be 
 
Recordeditie algemene quiz 
Op zaterdag 17 mei nam een recordaantal van 42 ploegen deel aan onze algemene 
quiz in Kalmthout! Er werd hard nagedacht en soms diep gezucht, maar tussenin 
konden de quizzers zich tegoed doen aan frisse drank en overheerlijke taarten en 
gebakjes, die we van enkele vrijgevige bakkers kregen. Uiteindelijk bracht deze avond 
zo’n 2.200 euro op, die uiteraard prima besteed worden in Guatemala en Peru. 
Bedankt aan alle quizzers, helpers en de sponsorende bakkers (De Coster in Kapellen, 
Van Landeghem in Mariaburg en Van Hooydonck in Kalmthout). 
 
Supergeslaagde benefiet op 31 mei en 1 juni 

226 eters op 2 dagen tijd, zoveel mensen 
kwamen in Kalmthout Latijns-Amerikaans 
eten, een nieuw record! En ook dit jaar 
weer alleen maar positieve commentaren 
over het bijzonder lekkere eten, de heerlijke 
cocktails, de leuke kinderanimatie, de 
aangename sfeer en... het mooie weer! 
Uiteraard een heel dikke merci aan het 
keukenteam, alle helpers en natuurlijk alle 
eters. Met 226 haalden we net niet onze 
doelstelling van de XII Werken (250 eters, 
wat wel erg ambitieus was) maar we 
haalden toch zo maar even 4.300 euro op!  
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17.000 euro dankzij onze tappers! 
Zo’n 17.000 euro, dat bracht het tappen in Sportpaleis, Lotto Arena, Trix en bij Back to 
the 90’s dit voorjaar op... En daarvoor danken we uiteraard van harte al onze steeds 
enthousiaste tappers. 
Deze zomer staat het tappen zoals steeds op een laag pitje, maar in de plaats zijn er 
dan de zomerfestivals, waar we instaan voor security en ook weer een mooi centje 
zullen verdienen. Bedankt iedereen!  
 

“Tan orgullosa de mi nieta!” 
Donderdagavond 5 juni, 20.00 uur, vergaderzaal ‘De 
Jachthoorn’ in Kontich.   
Een 20-tal vrouwen van de Soroptimistclub van 
Antwerpen heeft gevraagd om “iets te komen vertellen 
over Tumbador”.  Eén van de leden van deze club is de 
grootmoeder van Ellen, onze vrijwilligster in Peru. 
Het programma voor deze doelgroep werd in nauw 
overleg met de clubverantwoordelijke in mekaar 
gestoken.  Een korte voorstelling van Tumbador en de 
film ‘Wasi Esperanza’ zijn voorzien als opwarmer; een 
skypegesprek met Ellen moest de kers op de taart worden. En dat is het zeker 
geworden!   
Iedereen kreeg de kans om live vragen te stellen en Ellen antwoordde klaar, duidelijk en 
bracht op zo’n fijne manier vanuit Peru bewondering, warmte en zoveel emotie in de 
vergaderzaal. De aanwezigen hingen aan haar lippen en waren helemaal onder de 
indruk van de veelvoudige en sociale aspecten van de werking in Peru en Guatemala.  
Ellen mailde nadien dat ze het zelf heel leuk vond om te vertellen hoe het er in Peru aan 
toe gaat en hoe gelukkig ze er is.  Haar grootmoeder schreef ons: “dankzij u allen, hier 
in België en Peru, kan ons Ellen haar talenten volop in dienst te stellen van minder 
bedeelden, wat ze met hart en ziel doet.  Ik ben echt een supertrotse oma!!!” 
 

Recept van onze benefiet 
Wij wisten het keukenteam het recept van de kaastaart met gemarineerde ananas te 
ontfutselen. Dit is hun geheime (succes)recept: 

Kaastaart met gemarineerde ananas 
Kaastaart (1 springvorm = 8 à 10 pers) 
- platte kaas: 375gr 
- volle room: 190ml 
- suiker: 180gr  
- vanillesuiker:  1,5 zakje 

- gelatine: 20gr 
- 5 eieren 
- ananassap: 5cl 
- boter: 150gr 

- speculaas: 225gr 
 
- bakpapier 

 
1. Smelt de boter (150gr) 
2. Verkruimel de speculaas (225gr) met een deegrol tot een zeer fijne massa. 
3. Doe de speculaas bij de gesmolten boter en verspreid het mengsel over de bodem 
van de springvorm. Duw goed aan. 
4. Scheidt het eiwit van het eigeel (5 eieren) 
5. Voeg de helft van de suiker (95gr) en de zakjes vanillesuiker (1,5) bij de eigelen en 
klop op tot een schuimige massa. 
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6. Voeg de platte kaas (375gr) hieraan toe. 
7. Klop de eiwitten met de rest van de suiker (95gr) stijf. 
8. Klop de room (190ml) op. 
9. Week de gelatine (20gr) in koud water en wring uit. 
10. Warm een 50cl ananassap op en smelt de gelatine 
hierin (niet laten koken). 
11. Voeg eerst het ananassap met de gelatine toe aan het 
plattekaasmengsel, daarna de opgeklopte eiwitten en dan 
de opgeklopte room. 
12. Doe dit mengsel op de speculaasbodem en strijk glad. 
 
Gemarineerde ananas (op voorhand te maken) 
- 1 blik ananas, 10 schijven of stukjes op 
lichte siroop (500 gr) 
- 0,5l water 

- 800 gr suiker 
- 8-10 stukjes steranijs 
- sechuanpeper 

 
1. Kook het water en los de suiker erin op. 
2. Laat afkoelen. 
3. Maal de pepertjes fijn. Sommige merken hebben een ingebouwde molen op het 
potje zitten. 
4. Voeg peper en steranijs bij de suikersiroop, en meng alles goed.  
5. Giet het sap van de ananas af en snijd in stukjes. 
6. Leg de ananas in de suikersiroop en laat minstens 24 uur marineren. 
 

Wist-je-dat... 
… je nog steeds onze vragenlijst kan invullen op 
http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=179337. Het invullen duurt slechts 
enkele minuten maar helpt ons onze organisatie in kaart te brengen.  
 
... de muziekquiz dit jaar doorgaat op zaterdag 15 november in Kalmthout? Noteer 
alvast en geniet als voorbereiding van mooie muziek. 
 
... Veerle Deckers, vroegere vrijwilligster in Peru, al voor de 2de keer een quiz organiseert? 
Die gaat op zaterdag 27 september door in Roeselare. Inschrijven kan via 
veerledeckers@hotmail.com. Be there! 

 
... we in het kader van onze XII Werken 10 lopers vonden 
die in de kijker liepen tijdens de Ten Miles in Antwerpen. 
Hierbij enkele van de enthousiaste dames! Hun T-shirts 
werden gesponsord door ATS Baert, waarvoor dank! 
 
... je altijd een fiscaal aftrekbare gift kan doen? Als je op 
1 kalenderjaar minstens 40 euro hebt gestort (in 1 keer of 
in maandelijkse stortingen), krijg je volgend jaar 
automatisch je attest om belastingsvermindering te 

krijgen. 
 

Veel groeten van het Tumbadorteam! 


