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November 2014 
De zomer is ondertussen definitief uit het land, dus komen de feestdagen weer 
dichterbij. Ook Music For Life op Studio Brussel komt terug en we kunnen al verklappen 
dat Tumbador vzw een van de geselecteerde goede doelen is... Anderzijds is het ook in 
Peru en Guatemala lekker druk. Een update!   
 
De XII Werken van Tumbador – nog enkele te gaan! 
Dit jaar hebben we de ambitie om 12 diverse werken tot een goed einde te brengen. 
Sommigen zijn al (bijna) gelukt, anderen niet. Hierbij een (mooie) update:  
GESLAAGD: 
1. Op de nationale radio geraken 
2. 10 lopers vinden die in de kijker willen lopen tijdens de DVV Antwerp 10 Miles 
3. 150 tekeningen laten maken zodat we enkele muren 

kunnen volhangen in onze revalidatiecentra in 
Peru en Guatemala 

4. 5 scholen bereiken die Tumbador willen steunen 
5. Op zoek gaan naar iemand die een event wil 

organiseren ten voordele van Tumbador vzw 
6. In een nationaal magazine geraken met ons verhaal: 

Kerk&Leven 
 
NIET GESLAAGD: 
7. 37 mensen vinden die de Dodentocht voor ons willen 

wandelen. 3700 km (37 x 100km) is de afstand 
van Ayacucho naar El Tumbador- het waren er 
28 

8. 250 eters tijdens onze benefiet. We zijn blijven steken 
op 226. 

9. 200 deelnemers aan de fietszoektocht dit jaar (vorig jaar: 50tal, dit jaar 58 en een 
opbrengst van 320 euro!) 

  
NOG NIET AFGEROND: 
10. Een filmpje (laten) maken over onze vzw 
11. 500 jongeren bereiken op allerlei manieren: leuke suggesties zijn welkom! 
12. 5 bedrijven bereiken die Tumbador willen steunen 
 
Met andere woorden: 
We zoeken nog mensen die het zien zitten om te gaan spreken in scholen over onze 
vzw. Voel jij je geroepen om te gaan spreken? Is jouw school nog op zoek naar een 
interessant project? 
Ook zijn we nog op zoek naar bedrijven die ons willen steunen. Heb of ken je een bedrijf 
dat hiervoor openstaat?  
Stuur dan gauw een mailtje naar pr@tumbador.be 
 

 

  Tumbador Telegram 
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Music for Life 2014: We zijn erbij! 
Net als vorig jaar werden voor de eindejaarsactie van Studio Brussel, Music for Life, een 
heel aantal goede doelen geselecteerd. En... Tumbador vzw is erbij!!! 
Dat wil dus zeggen dat iedereen een actie kan opzetten. Wil je wafels bakken en 

verkopen, auto’s wassen, een fuif organiseren... en 
de opbrengst aan Tumbador geven? Dan kan je je 
actie registreren (die doorgaat tussen 1 en 24 
december) via www.musicforlife.be.   
 
Vanuit de PR-werkgroep zetten wij een actie op 
'Iron for Life'. Daarbij doen vrijwilligers de strijk van 
mensen die in ruil voor een gestreken mand 
wasgoed Tumbador steunen met een gift. Wil je 
graag komen strijken of weet je een leuke, gratis 
locatie die we mogen gebruiken in de Warmste 
Week (18-24 december)? Laat snel iets weten via 
pr@tumbador.be. Wie weet komen de StuBru-
reporters dan eens langs om een filmpje te maken 
en onze vzw zo nog bekender te maken... Hou in 

elk geval onze website, facebookpagina en Twitter in de gaten! 
 
Muziekquiz op zaterdag 15 november 
Op zaterdag 15 november vindt de 9de editie van onze 
muziekquiz plaats in de refter van het Gitok (Vogelenzangstraat 
9, 2920 Kalmthout). Inschrijven kan via 
muziekquiz@tumbador.be. Ploegen bestaan uit maximaal 6 
personen en het inschrijvingsgeld bedraagt 18 euro per ploeg. 
Pret en een goede sfeer zijn verzekerd! 
 
Geslaagde quiz in Roeselare 
Op 27 september vond in Roeselare een quiz plaats ten voordele van onze VZW. Ex-

Peru-vrijwilligster Veerle 
Deckers organiseerde de zeer 
geslaagde avond, die 
gewonnen werd door De 
vrienden van de maagd van Sint 
Amands. Bedankt aan de 21 
quizploegen, alle helpers en 
natuurlijk vooral aan Veerle!  
Zo was meteen ook een van 
onze XII Werken gerealiseerd 
("Op zoek gaan naar iemand 
die een event wil organiseren tvv 
Tumbador vzw"). Maar uiteraard 
mag ook jij gerust nog iets 
organiseren...  
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Tekeningen voor onze revalidatiecentra! 
In het kader van onze XII Werken wilden we graag 150 
kindertekeningen ontvangen om onze revalidatiecentra te 
versieren. En er werd lustig getekend. 
Van de 3e kleuterklas Het Kompas in Hoboken kregen we 15 
tekeningen, in klas 2c van kleuterschool Mater Dei in 
Brasschaat bij Juf Caroline werden er 30 tekeningen gemaakt 
en het 2e leerjaar van juf Kate van de Rodenbachschool 
maakte 18 tekeningen. 
En dan was er nog een hele grote levering: de volledige 
basisschool van Haacht, waar de tante van onze 
Perucoördinator Emilie lesgeeft, sloeg aan het tekenen nadat 
ze gehoord hadden wat we in Peru doen. Zij bezorgden ons 
183 tekeningen!  
Dit Werk is dus meer dan GESLAAGD! 
Heel erg bedankt aan alle tekenaars en juffen en meesters! 
 
Vacature: kinesitherapeut in Ayacucho, Peru 
Ben je kinesitherapeut en op zoek naar een uitdaging? Wie weet is een jaar 
vrijwilligerswerk in Peru doen voor onze vzw wel wat je zoekt... De vacature staat op 
www.tumbador.be. Kandidaturen kunnen ingediend worden tot 15 november via 
medewerkersbeleid@tumbador.be.  
 
Nieuws uit het Zuiden 
Ayacucho, Peru: De maand van de Persoon met een Handicap 
In Ayacucho werd de maand oktober door de regionale overheid uitgeroepen tot de 
maand van de Persoon met een Handicap (PmH). Wat dat inhoudt vertelt Peru-

coördinator Emilie Wouters. 
 “De hele maand waren er tal van activiteiten waar 
we met revalidatiecentrum Wasi Esperanza zo veel 
mogelijk aan meedoen. De eerste week stonden er 
bezoeken aan publieke en private instellingen op 
het programma, om zo de bereikbaarheid voor 
PmH aan te kaarten. Zo zijn de kinderen van de 
dagopvang dinsdag met hun rolstoelen naar de 
gemeente, de bank… geweest. Donderdag vond 
er dan onder leiding van Wasi Esperanza een 
optocht door het centrum van de stad plaats. Vele 
andere organisaties deden mee en hierdoor werd 
het een succes, met als afsluiter lekker sandwiches 
en uiteraard chicha.  
De week erna stonden we met alle organisaties die 
instaan voor PmH op een informatieve markt op de 
plaza de armas. Zo maken we weer een beetje 
bekend wat we doen en vooral laten we weten dat 
ook PmH rechten hebben. De dag erna is er dan 

weer een talentenshow waar iedereen met een speciaal talent en mooie kunstjes kan 
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deelnemen. Ook onze kinderen en ouders doen mee: onder leiding van Zulma hebben 
ze een dansje ingestudeerd dat ze voorstellen. Ook heel het team doet mee omdat we 
een sociodrama hebben ingeoefend waarin we de problematiek van de PmH en 
revalidatie aan het licht brengen. 16 oktober was de centrale dag waarop we naar de 
mis gingen met een kleine ceremonie en een maaltijd aangeboden kregen door de 
gemeente. Daarna werd er in Wasi Esperanza verder gefeest met de kinderen en 
bijhorende clowns. Ook de daaropvolgende week waren er nog gesprekken en andere 
activiteiten. We zijn blij met de interesse voor de PmH!  
Blijf zeker ook onze facebookpagina in het oog houden. Daar posten we de laatste 
nieuwtjes, stellen we je voor aan het team en vind je foto’s van onze activiteiten.” 
 
Peru: vrijwilligster Stephanie bezoekt Machu Picchu 
De boog kan niet altijd gespannen staan. Dat geldt ook voor onze vrijwilligers... 

Vrijwilligster Stephanie die in 
revalidatiecentrum Wasi 
Esperanza werkt trok met haar 
ouders naar Machu Picchu, 
zoals ze het zelf noemt “’s 
werelds mooiste wonder”... 
“Begin september zijn mijn 
ouders en broer mij komen 
bezoeken in Ayacucho. Na 
een aantal dagen samen 
lekker eten en uitstapjes doen 
vertrokken zij om hun reis door 
Peru verder te zetten. Het 
laatste deel van hun reis 
bracht hen in Cusco, waar ik 
hen ben gaan opzoeken. Eerst 
logeerden we in de Pumawasi 
lodge, gelegen in Calca (de 

heilige vallei). Daar werden we hartelijk onthaald door eigenaar Eduardo. ’s Avonds 
genoten we van een heerlijke maaltijd, bereid op de barbecue, onder de sterrenhemel. 
De volgende dag namen we de trein naar Aguas Calientes, een prachtige treinreis. We 
reden tussen de bergen van de Heilige Vallei, langs een wildstromende rivier, tot we 
uiteindelijk aankwamen bij Aguas Calientes. Dat is een heel commercieel stadje, 
volledig gericht op toeristen. Die avond kropen we op tijd in ons bed, want we moesten 
de volgende dag al om 5u ’s ochtends klaarstaan om de bus naar Machu Picchu te 
nemen. Op twee uur tijd waren we dankzij de gids heel wat te weten gekomen over de 
Inca’s en hun leven. Nadien hadden we nog tijd vrij om rond te lopen en trokken we 
erop uit om de Machu Picchu te beklimmen. Na anderhalf uur klimmen stonden we op 
de top van de berg. Duizelingwekkend was het uitzicht over de vallei met de stad en 
de Wayna Picchu! Jammer genoeg belemmerden wolken af en toe het uitzicht. Tijdens 
de afdaling begon het heftig te regenen. Helemaal doorweekt kwamen we terug aan 
in Aguas Calientes, om opnieuw de trein te nemen. Tijd voor een opwarmende en 
ontspannende douche! Maar wat een avontuur was Machu Picchu. Het was een dag 
voor inspanning, ontspanning, avontuur en cultuur! Onze laatste dagen samen hebben 
we doorgebracht in Cusco, volgens de Inca’s de navel of middelpunt van heel het 
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incarijk. Dinsdag heb ik dan afscheid moeten nemen van mijn ouders en broer in de 
luchthaven van Lima. Maar het is geen echt afscheid, eerder een tot ziens, want 
terugkomen doen ze zeker!” 
 
Wist-je-dat... 
... sympathisante Yolanda Pauwels op 21 september een kraampje had op de 
rommelmarkt van Heide Kaltmthout en dat alle opbrengst voor Tumbador vzw was! Dit 
bracht zo maar even 120 euro op, een heel mooi bedrag. Bedankt, Yolanda, alle 
mensen die spullen aan haar gaven om te verkopen, en uiteraard de kopers! 
  
... de leerlingen van het Onze-Lieve-Vrouwecollege in Antwerpen op 2 
oktober, een zonnige dag, gingen wandelen en gesponsord werden? 
Tumbador was een van de goede doelen waarvoor sponsoring 
gezocht werd en kreeg zo maar even 1400 euro! Ook ontvingen we in 
het kader van de Kariboeni-actie nog eens 335 euro aan giften! 
Bedankt iedereen voor dit mooie bedrag! 
 
... de Dodentocht met 28 Tumbador-deelnemers uiteindelijk een kleine 8.000 euro 

opbracht? Daarmee zijn we uiteraard bijzonder blij! 
Volgend jaar gaat de Dodentocht (mét Tumbador-
afvaardiging) door op 14-15 augustus. 
 
... je ons kan contacteren als je een school kent waar we 
ons project kunnen voorstellen, als je een tapteam nodig 
hebt, onze mensen wil inzetten op een evenement  of 
denkt dat je op een of andere manier kan samenwerken 
met Tumbador. Mail gerust naar: 
fondsenwerving@tumbador.be  
 
... je kan komen tappen in het Sportpaleis, de Lotto 
Arena, de Stadsschouwburg of Trix? Inschrijven kan via 
evenementen.tumbador.be. Heb je vragen, dan kan je 
terecht op sportpaleis@tumbador.be.   
 

Veel groeten van het Tumbadorteam! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


