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Maart 2015 
Nieuwe vrijwilligers, tal van evenementen de afgelopen maanden en de komende tijd, 
goed draaiende projecten, een batig financieel resultaat, veel nieuwtjes op onze 
website, facebook en twitter... Tumbador vzw heeft het jaar 2015 heel goed ingezet. 
Lees er hier alles over! 
 
Financieel verslag 2014 
We sluiten het jaar 2014 financieel af met een batig saldo van +10.931 euro. Een mooi 
resultaat, zeker als we rekening houden met een stijging van de (project)kosten met 
14% t.o.v. 2013.  
 
Inkomsten 
De inzet van tientallen Tumbadorianen, die op vrijwillige basis tappen en/of zich inzetten 
bij de vele (zomer)festivals levert 62% van alle inkomsten voor onze vzw op.  

 
In 2014 werden veel acties georganiseerd (Music for Life, Dodentocht, Quiz, Scholen, 
…), waarvan de opbrengsten aan Tumbador geschonken werden. Daarnaast zijn er de 
giften van 253 (!) sympathisanten.  
Elke euro is uiteraard welkom, maar we willen er toch nog eens aan herinneren dat 
indien (het totaal van) giften minstens 40 euro per kalenderjaar bedragen, die fiscaal 
aftrekbaar zijn. Concreet: een gift van 40 euro is ook voor jou “interessanter” dan een 
gift van bijv. 30 euro! En om te voorkomen dat je die éénmalige, jaarlijkse gift aan 
Tumbador vzw vergeet, kan je best een spaarplan opstarten. Door éénmaal een 
permanente opdracht te geven aan je bank, en maandelijks minstens 3,35 euro te 
laten overschrijven, kom je op jaarbasis aan 40 euro, en ben je zeker van je fiscaal 
voordeel! 
 
Uitgaven 
88% van de uitgaven komen onze projecten in Peru en Guatemala ten goede. Hiermee 
betalen we niet enkel de tientallen lokale medewerkers, maar zorgen we ook voor de 
infrastructuur en het materiaal dat nodig is om de kinderen en jongeren met een fysieke 
beperking te helpen, investeren we in de opleiding van lokale medewerkers, in 
sensibilisering rond deze problematiek, enz... 
2% van onze kosten waren vergoedingen voor de Noord-coördinator in België. Omdat 
de resultaten van deze “investering” onvoldoende waren, heeft het bestuur in onderling 
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overleg met Iris beslist deze samenwerking stop te zetten. Een bewijs dat het bestuur 
zeer spaarzaam en bewust omgaat met de inkomsten! Zeker als je weet dat we minder 
dan 10% werkingskosten hebben, een heel laag percentage. 
 
Bedankt! 
Medewerker, sympathisant, vrijwilliger, sponsor: BEDANKT! We rekenen ook in 2015 op 
jullie om onze projecten in Guatemala en in Peru verder te kunnen uitbouwen. Bedankt, 
zeker ook in naam van de tientallen kinderen en jongeren met een handicap  uit 
Guatemala en Peru die we dankzij jullie inzet kunnen helpen!  
 
DVV Antwerp 10 Miles... zet je beste beentje voor! 
Tumbador is één van de goede doelen tijdens de 30e editie van de DVV Antwerp 10 
Miles op zondag 26 april. Wij zijn op zoek naar minstens 10 lopers, vele supporters en nog 

veel meer sponsors!!!   
Voel jij je geroepen om mee te lopen of 
ken jij iemand die wil lopen voor 
Tumbador, laat het ons dan zeer spoedig 
weten via pr@tumbador.be. Om onze 
lopers aan te moedigen vanaf de start en 
tijdens het parcours zoeken we veel 
enthousiaste supporters.  Toeters en 
bellen, spandoeken, … het mag allemaal 
en zal ontzettend deugd doen.  Laat  

even weten hoe jij wil supporteren en/of sponsoren via pr@tumbador.be.  
 
Café Mangé op 27 maart 
Op vrijdag 27 maart organiseert KWB Boechout een benefiet met Peruaans eten. Ook 
de voorbije jaren deden ze dat voor een ander project dat ondertussen vrij 

“zelfstandig” is geworden 
en nu wordt daarom de 
opbrengst aan Tumbador 
geschonken! Schrijf je dus 
snel in. De avond zelf 
wordt er trouwens 
geskypet met ons project 
Wasi Esperanza in Peru. 
Leuk detail: ze kwamen in 
contact met onze vzw 
via een van de 
bestuursleden die een 
cursus Spaans heeft 
gevolgd samen met onze 
vrijwilligster Stephanie, 
die nu in Ayachucho 
voor Tumbador zit. Dit is 
waarom ze voor ons 

project kozen: “ Wasi Esperanza is een project voor mensen in zware problemen, er ligt 
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een sterke klemtoon op vorming en opleiding van lokaal personeel, Tumbador deelt de 
opinie om de projecten naar financiële zelfstandigheid door te doen groeien, het 
betrekken van de lokale gemeenschap, de medeverantwoordelijkheid van ouders van 
de patiënten, het inschakelen van lokale en regionale overheden, ziekenhuizen, enz.” 
Met andere woorden: KOMEN ETEN! 
 
Dodentocht wandelen voor het goede doel? 
Op 14 en 15 augustus wordt er weer gewandeld in en rond Bornem en zoals al enkele 

jaren wil Tumbador hier aanwezig zijn. Wil je 
stappen voor Tumbador, laat dan zeker iets 
weten via dodentocht@tumbador.be. Wij 
zorgen voor extra 
ondersteuning 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 
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.  
 
Music for Life 2014: Wij gingen strijk! 
Music for Life 2014 was een bijzonder groot succes. Niet alleen waren we met lekkers 
aanwezig op de kerstmarkt in 
Heide (goed voor 160 euro) en 
verkochten enkele 
sympathisanten overheerlijke 
soep (wat zo’n 260 euro 
opbracht). De leerlingen van 
Moretus in Ekeren zetten ook een 
actie op die 300 euro opbracht. 
Het meest in het oog sprong de 
actie Iron For Life. Niet minder 
dan 52 vrijwilligers deden op 2 
fantastische locaties (Technopolis 
in Mechelen en winkelcentrum 
Promenade in Kapellen) de strijk 
van andere mensen tegen 
betaling. We mochten 2 keer op 
StuBru vertellen over de actie (1 
keer vooraf met een plaatje, 
eenmaal live van op de weide in 
Boom) en over onze vzw. StuBru 
presentator Stijn Vlaeminck 
kwam zelfs naar Kapellen 
Warmbandjes verkopen, wat 
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heel wat geïnteresseerden lokte. Met heel veel trots kunnen we dan ook vertellen dat 
niet minder dan 380 kg wasgoed werd gestreken. Op een gegeven moment waren 17 
strijk(st)ers tegelijk bezig. In Mechelen bracht dit zo’n 800 euro op en in Kapellen 1350 
euro, ondermeer dankzij een mooie gift van de gemeente Kapellen van 250 euro. Wij 
zijn al helemaal klaar voor Music for Life 2015! Meer foto’s kan je trouwens vinden op 
onze facebookpagina. 
 
Algemene Tumbadorquiz in Kalmthout 
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij een bijzonder leuke algemene 
quiz in Kalmthout en die gaat door op zaterdag 9 mei. Onderwerpen: 
sport, muziek, aardrijkskunde, film, puzzels, radio en tv, varia... Spelen kan 
in ploegen van maximaal 6 personen. Inschrijven kan via 
quiz@tumbador.be met vermelding van de ploegnaam en de gegevens 
van de contactpersoon. 
 
Bedankt, Chiro Keerbergen! 
Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde de Chiro-groep 
van Keerbergen een kerstboomverbranding gevolgd 
door een spaghettiavond. Elk jaar verzamelen ze hiermee 
geld, niet alleen voor hun kamp, maar ook voor 
een goed doel. Isabeau Wouters (familie van onze 
coördinator in Peru, Emilie) heeft er samen met haar 
medebegeleiders een toffe en lekkere avond van 
gemaakt waar veel volk van kon genieten. Een warm 
dankjewel daarvoor! 
 
Nieuws uit het Zuiden 
Guatemala: De kinderen van Asociación Gissel 
Om een idee te krijgen  waar ze dag in dag uit mee bezig zijn in het centrum Gissel, is 
het interessant om eens te luisteren naar een aantal levensverhalen van ‘nuestros 
niños’. De levensomstandigheden van deze kinderen zijn in veel gevallen sterk 
verbeterd sinds ze naar het centrum komen. Toch kan de dagelijkse inzet van het 
personeel niet altijd baten. De samenwerking met de ouders blijft vaak moeilijk.  
 

MARIELA 
Mariela is een meisje van 7 jaar met het syndroom van Down. 
Ze volgt logopedie in Gissel omwille van spraakproblemen. Het 
is nog niet helemaal duidelijk of ze eigenlijk wel Spaans verstaat. 
Mogelijk kan ze zich wel uitdrukken in haar moedertaal, Mam. 
Dit is een van de Mayatalen die nog door de Indígenas 
gesproken wordt. Ze vermoeden dat haar moeder ook geen 
Spaans spreekt. Er zijn dus wel wat communicatieproblemen 
met de familie. Maar ondertussen leert Mariela heel wat 
woordjes bij, al is ze spijtig genoeg wel regelmatig afwezig door 
ziekte. Dit is hoogstwaarschijnlijk te wijten aan de slechte 
hygiënische omstandigheden waarin ze leeft. Haar huis is niet 

meer dan een aantal golfplaten tegen elkaar en heeft geen verharde vloer. In 2013 
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was er een studente sociaal werk die zich over haar ontfermde en zo ook de familie 
ondersteunde. Het probleem is dat dit project niet bleef duren. Toen de studente 
afstudeerde stopte ook de ondersteuning, waardoor Mariela en haar gezin zeer snel 
hervielen in hun oude leefgewoontes. 
 

ANTHONY 
Anthony is ondanks zijn jonge leeftijd (amper 10 jaar) al een 
oude bekende in Gissel. Een guitig jongentje dat zowel voor 
revalidatie komt als voor het klasje. Ondanks zijn spraak-, 
visuele en motorische problemen begrijpt hij veel en kan dat 
ook duidelijk maken. Zijn moeder kreeg Anthony op haar 16 
jaar. Ondertussen is ze verhuisd naar de Verenigde Staten, 
zoals wel meer Guatemalteken doen om hun familie te 
kunnen onderhouden. Anthony werd achterlaten bij 2 tantes, 
van 17 en 15 jaar. 3 maanden nadat de moeder vertrokken 
was, vertrok ook de tante van 17 jaar. Onder deze 
veranderingen heeft Anthony psychisch sterk geleden. Hij 
heeft ook een zwakke gezondheid en lijdt regelmatig aan 

bronchitis. Momenteel wordt erover nagedacht om hem op te vangen in Casa Gissel, 
een huis waar kinderen met een beperking en moeilijke thuissituatie worden verzorgd 
en opgevoed. Gelukkig komt Anthony dagelijks naar Gissel, en dit steeds met een 
brede glimlach. Hij fleurt helemaal op wanneer hij trots met zijn uniform in het klasje zit.  
 

ELIU 
Ook Eliu komt al een tijdje naar het centrum. Als kleine jongen 
verleidde hij iedereen met zijn guitige blik en ondeugende 
lach. Deze jongen van 13 jaar met het syndroom van Down 
komt dagelijks naar het schooltje. Hij woont met zijn ouders in 
San Rafael, in een huisje niet groter dan 4 op 3 meter. Beide 
ouders waren ouder dan 50 toen ze hem kregen. De moeder 
van Eliu heeft 10 kinderen waarvan 6 uit een vorige relatie. Zijn 
vader kan niet meer werken o.w.v. gezondheidsproblemen; zijn 
moeder komt aan de kost met het verkopen van brandhout 
waarvoor ze dagelijks op pad is. Ondanks de armoedige 
situatie behandelt de hele familie Eliu met veel liefde. Hij heeft 
al veel vorderingen gemaakt in Gissel en blonk uit tijdens de 

eerste Special Olympics op nationaal niveau waaraan hij in 2014 meedeed. Wanneer er 
muziek opstaat, is Eliu er als de eerste bij om te dansen. Hij is zelfs al verschillende keren 
door lokale dansgroepjes uitgenodigd om mee te doen aan hun optredens.  
 
Peru: het gezondheidssysteem 
Het lijkt ons nuttig om af en toe stil te staan bij het grotere verhaal, daarom gaan we dit 
keer in op het gezondheidssysteem in Peru en de impact die dat heeft op ons project. 
Het grootste deel van de gezondheidszorg in Peru wordt voorzien door het Ministerie 
van Gezondheid (MINSA), dat 60% van de bevolking zou moeten bedienen, 
voornamelijk het armste deel (Jammer genoeg is het niet zo dat omdat er toegang is 
dat iedereen een soort ziekteverzekering heeft; heel veel van onze patiënten hebben 
vaak geen dekking en moeten we nog helpen om zich aan te sluiten). Daarnaast 



Tumbador vzw - Revalidatie in ontwikkelingslanden 
Ericalaan 42, 2920 Kalmthout - tel. 0497/65.01.89, fax 03/666.96.61 

www.tumbador.be - info@tumbador.be 
IBAN: BE20 3204 4372 5156 - BIC: BBRU BE BB 

bestaat EsSalud als een vorm van sociale zekerheid waarbij werknemers een deel van 
hun loon afstaan om zichzelf en hun familie te voorzien van gezondheidszorg en 
pensioensparen. Zo’n 30% van de bevolking geniet van deze vorm van sociale 
zekerheid. De overblijvende 10% van de diensten worden voorzien door een doolhof 
van private verzekeraars, speciale voorzieningen voor het leger en politie, het 
middenveld en NGO’s. Elk van deze entiteiten heeft zijn eigen 
financieringsmechanismen, ziekenhuizen en centra. 

Er bestaan echter nog steeds grote 
verschillen in de gezondheidsstatus tussen 
arm en rijk. Kindersterfte, infectieziekten en 
ook handicaps komen vaker voor bij de 
armere lagen van de bevolking die meer 
blootgesteld zijn aan de risicofactoren en 
minder toegang hebben tot de betere 
EsSalud of private diensten. Daarnaast is er 
een ongelijke geografische spreiding van 
voorzieningen en gezondheidswerkers met 
Lima en de kust als de meest ontwikkelde 
regio’s in vergelijking met het Andes-
gebergte en Amazonegebied. Voor een deel 

komt dit uiteraard door de moeilijke bereikbaarheid maar daarnaast draagt ook 
emigratie van gezondheidswerkers naar de kuststreek of het buitenland bij tot de 
moeilijkheden in deze regio’s. 
Wat betekent dit voor Wasi Esperanza en Tumbador? Als kleine NGO die zich richt op 
een specifieke zorg en doelgroep die vaak naast dit systeem valt, heeft ons project 
enerzijds de taak om de problemen die gepaard gaan met kinderen met een 
handicap aan het licht te brengen door middel van sensibiliseringsacties en het 
aanbieden van een zorgmodel dat tegemoetkomt aan de noden. Anderzijds moet de 
focus van Wasi Esperanza ook liggen op het niveau van het gezondheidssysteem waar 
het project kan worden vertaald naar bredere projecten met een groter bereik. Met 
slechts 12% van de personen met een handicap die toegang hebben tot revalidatie en 
slechts 48.6% van kinderen met een handicap die naar school gaan zijn er grote 
uitdagingen. Als Tumbador meer dan een druppel op een hete plaat wil zijn moet er 
dus dialoog en samenwerking zijn met de andere actoren in de gezondheidszorg.  
 
Wist-je-dat... 
... een jaar tappen in Sportpaleis, Lotto Arena, Trix en Stadsschouwburg zo’n 30.000 euro 
heeft opgebracht? En daarvoor danken we al onze tappers en verantwoordelijken heel 
hartelijk! 
 
... 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!  
 


