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Januari 2015 
Onze beste wensen voor een gezond en gelukkig 2015! Samen met ons kerstkaartje 
krijgen jullie een papieren Telegram, met de laatste nieuwtjes uit Guatemala, Peru en 
België. Heel veel leesplezier en prettige feestdagen! 
 
Music for Life 2014: Wij gaan strijk! 
Net als vorig jaar is Tumbador vzw een van de goede doelen van Music for Life! Je kan 
dus zelf nog heel even een actie opzetten door je actie te registreren via 
www.musicforlife.be. 
Vanuit de PR-werkgroep zetten wij zelf een grote actie op: 'Iron for Life'. Op maandag 

22 december van 10 tot 17 uur kan je in winkelcentrum 
Promenade in Kapellen je strijk komen brengen, die 
vrijwilligers voor jou doen. Voor het geleverde werk 
betaal jij een bijdrage die integraal naar Tumbador 
gaat. Handig, toch, in de drukke feestdagen? Bovendien 
is er ook heerlijke Tumbadorchocolade te koop. 
Wil jij zelf enkele uurtjes komen strijken, stuur dan snel een 
mailtje naar pr@tumbador.be 
Verzamel alvast je strijkgerief tot de 22ste en kom dan 
naar Promenade (Antwerpsesteenweg 39 in Kapellen). 
Hou zeker ook onze website, facebookpagina en Twitter 
in de gaten! 

 
De XII Werken van Tumbador – We zijn er bijna! 
Dit jaar hadden we de ambitie om 12 diverse werken tot een goed einde te brengen. 
Sommigen zijn gelukt, anderen niet. De eindbalans:  
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 voor 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 tvv Tumbador vzw 
6.      In een nationaal magazine geraken met ons verhaal 
NIET GESLAAGD: 
7. 37 mensen vinden die de Dodentocht voor ons willen wandelen (in 2014: 28) 
8. 250 eters tijdens onze benefiet (in 2014: 226)  
9.   200 deelnemers aan de fietszoektocht dit jaar (in 2014: een100tal) 
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 
Wil je nog met iets helpen? Stuur dan een mailtje naar pr@tumbador.be 
 

 

  Tumbador Telegram 
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Veel fun op 9de muziekquiz 
Op zaterdag 15 november vond de 9de editie van onze 
muziekquiz plaats in Kalmthout. Ook al was de opkomst 
lager dan anders, toch werd een heel fijne avond!  De 
winnaar van editie 2014: Fisherman’s Friend!! De winnaars 
van vorig jaar en 2 jaar geleden, KJ en de Goei Weer 
Band, werden dit jaar 2de. Bedankt aan alle quizzers, 
quizopstellers, prijzensponsors en helpers! Zo mochten we 
weer 800 euro bij op onze rekening schrijven... 
 
Zomerfestivals 2015 
Ook al moet de winter nog echt beginnen, toch zijn we al bezig met de 
voorbereidingen voor de zomerfestivals. Waarom nu al? Omdat enkele festivals moeilijk 
vallen qua datum en we graag voldoende vrijwilligers bij elkaar krijgen. 
Wil je (met enkele vrienden?) inschrijven voor de festivals van 2015, kan dat nu reeds. 
Een mailtje sturen is alles wat je moet doen: 

!!! Rock Werchter: 24-29 juni!!!: 
rockwerchter@tumbador.be 
Boudewijnstadion One Direction: 13 juni: 
festivals@tumbador.be 
Tomorrowland: 24-26 juli: tomorrowland@tumbador.be 
Pukkelpop: 19-22 augustus: pukkelpop@tumbador.be 
Werchter Classic: 4 juli (Robbie Williams - Anouk): 
werchterclassic@tumbador.be 

Vooral voor Rock Werchter ligt de datum ongemakkelijk en kunnen we zeker heel wat 
mensen gebruiken! 
Werchter Boutique volgt normaal ook, maar deze datum ligt nog niet vast! 
Bedankt alvast voor de massale inschrijvingen! 
 
Nieuws uit het Zuiden 
Peru: het jaar in 12 hoogtepunten 
In Peru werd even stilgestaan bij de belangrijkste momenten van elke maand voor ons 
project Wasi Esperanza... Coördinator Emilie vertelt: 
JANUARI: Opening van het nieuwe jaar met een aangepast feestje en we zetten de 
mama die zich vorig jaar het meest heeft ingezet voor haar kind in de bloemetjes.  
FEBRUARI: In Ayacucho organiseerden de vrijwilligsters Ellen en Neus een fuif die voor 
meer naamsbekendheid en centjes moest zorgen. Met dat geld hebben we een grote 
opbergkast en nog wat spullen kunnen laten maken! 
MAART: We gaan voor het eerst naar Pichari, met 2 kinesisten (1 van San Miguel en 1 
vrijwilligster). Zij en sociaal assistente Mili worden warm onthaald. Zo’n 30 patiënten 
worden geëvalueerd en we kijken wie de volgende keer moet terugkomen.  
APRIL: Wasi Esperanza wordt 1 jaar! Voor de Semana Santa maken we een mooi 
bloementapijt en we nemen deel aan de festiviteiten tijdens de paasweek.  
MEI: Met heel Wasi Esperanza gaan we op uitstap. We trekken naar Luricocha en 
genieten van het lekker weer, de vele spelletjes, ouders die onbezorgd kunnen 
volleyballen en voetballen en uiteraard van het lekkere eten. Heel gezellig! 
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JUNI: Misión USA komt op bezoek: een hele dag zijn een pediater en orthopedisch 
chirurg in ons centrum om onze patiënten te evalueren. Resultaat: 2 meisjes worden 
chirurgisch geholpen en 1 jongen krijgt de operatie die al lang nodig was. Veel 
patiënten krijgen de oriëntatie die ze nodig hebben qua medicatie en orthopedische 
ondersteuning.  
JULI: In San Miguel moeten we weer verhuizen, naar een plek met 
wat meer licht en ruimte. De nieuwe vrijwilligster, Stephanie, komt 
aan. Tijdens de jaarlijkse poetsdag zorgen het team en de ouders 
ervoor dat alles superproper is.  
AUGUSTUS: We gaan met heel het team een dagje herbronnen in 
Pacaycasa. Zo kunnen we er weer tegenaan met hernieuwde 
krachten. We worden versterkt door de komst van psychologe Liset 
en administratief assistente Mariela. We zijn heel trots dat we de 
broodnodige psychologe kunnen betalen met eigen inkomsten van Wasi Esperanza 
(verkoop juwelen en lokale donaties).   
SEPTEMBER: Ellen en ikzelf gaan op vakantie naar België en Stefanie krijgt bezoek uit 
België. De patiënten blijven wisselend op therapie komen, de een al wat constanter 
dan de ander. Er komen weer heel wat nieuwe patiënten bij.  
OKTOBER: Deze maand  is uitgeroepen tot de maand van de persoon met een 
beperking, met heel wat leuke activiteiten als gevolg. Ook komt nieuwe kinesiste 
Cynthia ons team versterken.  
NOVEMBER: We evalueren onze patiënten en tellen wekelijks 60 patiënten in Ayacucho 
(en hebben er nog zo’n 15 op de wachtlijst staan), 15-18 in San Miguel en 30 in Pichari. 
Dit bevestigt nog eens de grote noodzaak aan een multidisciplinair revalidatiecentrum!  
DECEMBER: We vieren Sinterklaas en Kerstmis. Soms komen mensen spontaan spulletjes 
brengen die wij tijdens het kerstfeestje kunnen uitdelen. We worden dus alsmaar 
bekender in Peru en dat is uiteraard fantastisch. 
Dikke zoen van alle kinderen uit Ayacucho, San Miguel en Pichari! 
  
Guatemala: 2014 was succesjaar! 
2014 loopt op zijn einde, zo ook in Guatemala, San Rafael in de Asociación Gissell, tijd 
dus om een stand van zaken op te stellen. Mede dankzij de mond-aan-mondreclame 
blijft het centrum groeien. Enkele cijfers: dit jaar waren er 64 kinderen ingeschreven in 
de educación especial, werden er maandelijks zo’n 500 therapiesessies gegeven en 
kwamen er gemiddeld 45 ouders naar de infomomenten van de psychologe. Om de 
expertise van de kinesisten en de leerkrachten nog te verhogen, heeft men het voorbije 
jaar veel aandacht besteed aan de vorming en bijscholing van het personeel. Er werd 
zowel voor de kinesisten als voor de leerkrachten om de 2 maanden een vorming 
voorzien. 
 
Enkele hoogtepunten van het voorbije jaar: 

- De deelname aan de Special Olympics  in de hoofdstad 
- Na 2 jaar van problemen terug stromend water in het centrum 
- Feestdagen die niet onopgemerkt voorbij konden gaan: día del cariño, dag voor 

mensen met het syndroom van down, moederdag, nationale feestdag... 
- De jaarlijkse radiomarathon 
- De vele (economische) samenwerkingen met andere scholen en mensen uit het 

dorp.  
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In 2015 bestaat de Asociación Gissell 10 jaar, reden genoeg voor een feestje. En zoals in 
Guatemala de gewoonte is gebeurt dat met veel volk, lekker eten, leuke muziek, 
optredens en piñatas. Maar er wordt volgend jaar niet alleen gefeest, want er zijn 
enkele doelen die men wil bereiken. Zo wordt nog meer ingezet op de bijscholing en 
vorming van het personeel, ondermeer door samen te werken met andere scholen en 
instellingen. Daarnaast willen we van elk kind in het schooltje een rapport maken zodat 
de leerkrachten een beter zicht krijgen op de werkpunten en de vooruitgang van elk 
kind. Daarnaast hopen we van start te kunnen gaan met de bouw van een extra 
multifunctionele ruimte, naast het huidige centrum. Die zaal zal ondermeer  gebruikt 
worden om infomomenten te organiseren voor de ouders van een kind met een 
beperking. We merken dat dit noodzakelijk is: terwijl vroeger veel ouders niet 
geïnteresseerd waren in de problemen van hun kind, is dit geleidelijk aan veranderd.  
Er wordt dus niet stilgezeten in de Asociación Gissell. Dank je wel voor de hulp! 
 
 
Wist-je-dat... 
... de quiz die Veerle Deckers op 27 september in Roeselare organiseerde het prachtige 
bedrag van 1000 euro opleverde? Bedankt! 
 
...we een van de ING Solidarity Awards 
hebben gewonnen, dankzij jullie massale 
stemmen? Omdat we in de top 5 van de 
provincie Antwerpen werden gestemd 
ontvangen we... 1000 euro! Bedankt voor 
de stemmen... 
 
... zo maar even 10 kandidaat-vrijwilligers zich aanmeldden op de selectiedag om als 
kiné naar Peru te vertrekken? Een gigantisch succes! Eind december weten we wie er 
op avontuur mag vertrekken...  
 
... we eind november op de geschenkenmarkt van Oxfam in Kalmthout drank en taart 
verkochten? Dat leverde het mooie bedrag van 350 euro op, én een hoop nieuwe 
leuke contacten. 
  
... je nog heel even de tijd hebt om een fiscaal aftrekbare gift te doen voor het jaar 
2014? Als je in 2014 minstens 40 euro hebt gestort bezorgen we jou een fiscaal attest 
voor je belastingsaangifte in 2015. 
 
... 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  
 
Veel groeten van het Tumbadorteam! 

 


