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Mei 2015 
De lente is in het land, de zon schijnt en ook binnen Tumbador vzw schijnt het zonnetje 
volop, met tal van succesvolle initiatieven, onze aanwezigheid op verschillende 
evenementen en goeddraaiende projecten. 
 
Antwerp 10 Miles... we liepen in de kijker! 

Tumbador was één van de goede doelen tijdens de dertigste 
editie van de DVV Antwerp 10 Miles op zondag 26 april. Maar 
liefst 13 lopers (en 2 loopsters bij de Chiquita Kids Run) 
droegen een mooi Tumbador-shirt en liepen daardoor in de 
kijker. Ze zorgen eveneens voor sponsors en als wederdienst 
stonden een aantal enthousiaste supporters aan de kant hen 
vooruit te schreeuwen. Bedankt, lopers, voor jullie sportieve 
inspanning! 
 

280 eters op Café Mangé in Boechout 
Op vrijdag 27 maart organiseerde de KWB van Boechout een benefiet 
met Peruviaans eten. Een prachtig buffet  wachtte de zomaar even 280 
eters op, die allemaal laaiend ethouasiast waren. Tijdens beide 
eetmomenten skypeten we telkens met ons project Wasi Esperanza in 
Peru. De opbrengst van de avond is voor onze vzw en de mensen van 
KWB houden ons nog even in spanning over het bedrag...  
 

Aandacht voor Tumbador in diverse scholen 
Op 11 maart was Tumbador te gast op de Mundiale Dag van Moretus Ekeren, een jaarlijks 
evenement waarop de leerlingen van de derde graad worden gesensibiliseerd rond allerlei 
wereldproblematiek. Tumbador werd gevraagd om er een workshop rond handicaps te 
verzorgen. We kregen 130 aanvragen voor deze workshop maar konden helaas maar 30 
leerlingen opvangen. In drie verschillende groepen kregen die uitleg over onze projecten, waarna 
ze allemaal een handicap kregen aangemeten en het in verschillende sportwedstrijden tegen 
elkaar moesten opnemen.  
Ook in het K.A. Veurne wordt binnenkort een projectdag rond Latijns-Amerika gehouden en een 
van de projecten die voorgesteld worden door Chris Bouden en ex-Peru-kinesiste Veerle Deckers 
is San Miguel. Veerle gaat er aan de leerlingen vertellen over haar periode in Peru en er wordt ook 
rechtstreeks geskypet met Zuid-Amerika.  
Als je zelf nog een school kent die interesse heeft om rond Tumbador te werken mag je ons altijd 
een seintje geven via pr@tumbador.be 
 
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, 
transport van bagage en natuurlijk heel veel aanmoedigingen. In ruil vragen we je om sponsors te  
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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.  
 
Nieuws uit het Zuiden 
Peru: nieuwe vrijwilligster Lore 
“Ik ben Lore, 24 jaar en afkomstig uit Boechout. Ik ben afgestudeerd als kinesitherapeut en doe er 
nog een jaartje bij om mij te verdiepen in de revalidatie bij kinderen. Op 1 juni ruil ik mijn Leuvens 

studentenleven in voor een jaar vrijwilligerswerk in 
Peru. Daar ga ik aan de slag in de revalidatiecentra 
ondersteund door Tumbador. 
Dat ik graag met kinderen en jongeren werk, weet ik 
uit ervaring als jeugdleidster bij Kena, een vzw die 
kampen organiseert in een prachtig domein in 
Limburg. Een van mijn grotere passies is muziek spelen. 
Ik speel klarinet en basklarinet en hoop daar na een 
jaartje rust nog even enthousiast mee verder te gaan. 
Een andere passie is ropeskipping, de sport die ik een 
tijdje heb beoefend en nu met veel plezier aanleer 
aan beginners. Misschien pak ik in Peru ook nog eens 

een touwtje vast en, wie weet, valt er plaatselijk ropeskippingtalent te ontdekken. 
Ik kijk er heel erg naar uit om binnenkort te vertrekken en om sterke ervaringen op te doen tijdens 
het komende jaar. Je hoort nog van mij...” 
Lore organiseert nog een benefiet voor haar vertrek op zaterdag 17 mei. Alle info vind je op 
www.tumbador.be. Inschrijven kan nog tot 1 mei! 
 
Peru: een “case story”  
In onze vorige Telegram (ook nog na te lezen op www.tumbador.be) gingen we dieper in op het 
systeem van de gezondheidszorg in Peru. Nu tonen we waar we soms tegenop boksen, n.a.v. het 
verhaal van de 3-jarige Jeanpier. Ellen vertelt: 
“Jeanpier is 3 jaar en de tweelingbroer van Jeanpol. Ze wonen samen met hun mama, papa en 
oma in een huisje buiten het centrum van Ayacucho. Bijna een jaar geleden is mama met haar 
zoon naar Wasi Esperanza gekomen met de vraag om therapie te krijgen omdat haar zoon niet 
kon stappen.  
Na de evaluatie zagen we dat zijn motoriek in het algemeen vertraagd was en zijn we beginnen 
zoeken naar de eventuele oorzaak. Jeanpier heeft geen medische diagnose, maar wij zagen 
hem met zijn broertje en opa elke week in de wachtzaal en zijn zo uitgekomen bij 
neurofibrimatose als mogelijke diagnose. Dat is een erfelijke aandoening die huid, bind- en 
zenuwweefsels aantast. De ziekte staat gekend voor zijn café–au–lait vlekjes die je over heel het 
lichaam kan vinden en de vaak typische gezichten, deformaties van botten, leer- en 
gedragstoornissen en een achterstand in de ontwikkeling. Ook de dokters van Mision USA, waar 
we geregeld mee samenwerken, dachten dat we wel eens gelijk konden hebben. Wat Jeanpol 
heeft is een deformatie van zijn onderbeen: de 2 botten van zijn linkerbeen groeien als een 
banaan naar binnen. Dit was in eerste instante nier erg zichtbaar, maar toen Jeanpier begon te 
lopen (dankzij onze goede therapie ) zijn de botten meer gewicht beginnen dragen en is de 
deformatie vergroot.  
We hebben Jeanpier in oktober naar een neuroloog en traumatoloog, van het regionale 
ziekenhuis gestuurd om hem volledig te laten checken en om onze bevindingen ‘officieel’ te 
staven. En hier begint mijn verhaal eigenlijk. Op de radiografie van de hersenen was niets te zien, 
wat normaal is bij mensen met neurofibromatose, want je kan dat alleen vaststellen met een  
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genetisch onderzoek. Dus mama is naar huis gestuurd met de boodschap dat haar kind gezond 
is. Wat voor mij wil zeggen dat de dokter niet de moeite heeft gedaan om zijn patiënt uitgebreid 
te onderzoeken. Voor de traumotoloog hadden we onze voorzorgen genomen door onze 
student- psychologe mee te sturen om de ouders te begeleiden, maar ook om een oogje in het 

zeil te houden en gepaste vragen te stellen (wat de ouders vaak 
zelf niet durven omwille van verminderde eigenwaarde en 
autoritair gedrag van de artsen). Er zijn foto’s genomen van zijn 
beentje en het pasklare antwoord van de dokter was dat het een 
oude breuk was die verkeerd aan elkaar was gegroeid en ze daar 
niets aan konden doen. Onze psychologe heeft strategisch aan 
de dokter gevraagd of het ook nog iets anders kon zijn en heeft 
toen de volle lading gekregen. Dat ze zomaar een specialist in 
twijfel kon trekken en wie dacht ze wel dat ze was, dat zij misschien 
de specialiste is?  
We hebben samen de foto’s bekeken en doorgestuurd naar onze 
ortopedist in Amerika en er is gewoon nergens een oude breuklijn 
te zien. Dus we stonden nog steeds nergens en de deformatie van 
zijn beentje werd al maar groter. Het enige wat we toen konden 
doen was het vermijden van een breuk, moeilijk als je geen 
ortopedist of dokter hebt die naar je luistert en niet voldoende 

materiaal ter beschikking hebt. Wat we vreesden, is ook gebeurd. Op oudjaar is Jeanpier tijdens 
het wandelen door zijn been gezakt, met een breuk als gevolg. Mama is meteen naar spoed 
gegaan en daar hebben ze een foto genomen van zijn linkerbeen waar ze niets op konden zien. 
Dus hebben ze mama naar huis gestuurd met de boodschap ‘er is niets aan de hand met uw 
kind’. Jeanpier heeft heel de nacht gehuild van de pijn, wat normaal is met een breuk. De 
volgende dag is mama weer naar spoed gegaan en hebben de dokters een foto genomen van 
zijn rechterbeen. Want als er links niets te zien is zal het probleem zich wel rechts bevinden? 
Natuurlijk was er weer niets te zien en voor de derde keer werden ze naar huis gestuurd met de 
boodschap dat Jeanpier gezond is.  
Omdat ons centrum tussen kerst en nieuw dicht is, is mama andere oplossingen beginnen zoeken. 
Zo is ze uiteindelijk bij een sjamaan ‘huesero’ terecht gekomen. En die zag meteen op de foto’s 
dat er in zijn linker onderbeen een serieuze breuk was. Hij heeft dan een wijze beslissing genomen 
om het been te immobiliseren met een gips van slakkenslijm en bladeren. Na 2 weken heeft hij het 
beentje proberen beschermen en immobiliseren met een half opengesneden regenbuis en een 
windel. Wat eigenlijk een geniale oplossing is. En wij altijd maar lachen met de sjamanen, maar 
deze keer zullen we hen wel het voordeel van de twijfel moeten geven. Ik ben er wel nog steeds 
van overtuigd dat een echte gips en advies van een goed opgeleide dokter ons nadien minder 
problemen had geleverd, maar ik wil toch zeggen dat ik blij ben dat de ouders terecht kondenbij 
deze natuurman. Eind februari heb ik dan eindelijk Jeanpier terug gezien en hebben we meteen 
foto’s laten maken om te kijken hoe de breuk zich herstelde. En toen bleek dat de breuk 
verslechterd was: geen kalkaanmaak, verplaatst... Aangezien al het vertrouwen bij mama weg is 
over alles wat te maken heeft met dokters (en terecht!) heb ik proberen uitleggen wat het 
probleem is en waarom het echt belangrijk is om toch nog eens naar een dokter te gaan. Maar 
deze keer zou ik meegaan naar een andere traumatoloog, om haar bij te staan.  
We komen binnen in de consultatieruimte en ik voel meteen dat er iets verandert wanneer de 
dokter als laatste persoon een blonde, blanke meid ziet binnenkomen. De behandeling van de 
dokter is een gips voor 3 weken en dan zien we wel weer verder. Waar ik eigenlijk blij mee ben, 
want ik had een beetje schrik dat ze hem meteen wilden opereren en aangezien er een 
verstoring is in de calcium aanmaak zou dat ook geen goede oplossing zijn. Ik gerust gesteld, 
maar toch nog vol vragen. De ouders krijgen een briefje mee met wat ze allemaal moeten kopen 
voor het ingipsen (moeilijk voor te stellen voor ons, maar hier koop je alles zelf - in dit geval gips,  
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watten en handschoenen voor de dokter - en ga je dan terug naar de dokter). Weer in de 
consultatiekamer stel ik gerichte vragen over hoe we de calciumaanmaak kunnen bevorderen 
en wat de dokter van plan is na 3 weken gips. Ik kreeg antwoord dat hij wel zal zien binnen 3 
weken...en uit het niets zegt hij opeens ‘en Señorita, nu jij kan buiten wachten!’ Daar stond ik dan 
naast de mama te wachten tot haar zoon terug buiten kwam.  
De drie weken zijn voorbij en het beste zou zijn als we het gezin naar Lima krijgen om daar 
onderzocht te worden, inclusief het broertje en de oma, omdat we denken dat ook zij 
neurofibromatose hebben. Maar dan struikel je over het feit dat de ouders niet voldoende 
middelen hebben om te gaan, niet sterk genoeg staan en we als centrum maar in beperkte mate 
kunnen helpen. Dus moeten we terug naar de traumatoloog in Ayacucho om te kijken wat zijn 
mening is omdat we voorlopig geen andere optie hebben. Ook wachten we op de ortopedist 
van Misión USA die in juni komt, maar dat is nog twee maanden...en zo worden we hier vaak 
geconfronteerd met machismo, met te weinig goed opgeleide specialisten, een slecht 
gezondheidszorgsysteem, gebrek aan respect, te weinig middelen,... terwijl we eigenlijk onze 
kindjes zo goed mogelijk willen helpen, waar ze recht op hebben!   
Dit verhaal krijgt nog een staartje...” 
 
 
Wist-je-dat... 
... je nog enkele dagen hebt om in te schrijven voor onze algemene quiz 
in Kalmthout op zaterdag 9 mei? Spelen kan in ploegen van max. 6 
personen. Mail naar quiz@tumbador.be met vermelding van ploegnaam 
en contactpersoon. Ook helpers zijn nog steeds welkom. 
 
... het pasgeboren nichtje van ex-Peru-vrijwilligster Katrijn Janssens, Frauke, 
geen gewone geboortelijst kreeg? Op haar geboortekaartje werden 
geen cadeautjes gevraagd maar giften voor Tumbador. Ondertussen 
ontvingen we zo al meer dan 800 euro. Een heel grote dankjewel aan de 
ouders en de gulle sponsors!  
 
... de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) van Kalmthout elk jaar 12.500 
euro subsidies verdeelt aan verenigingen die actief zijn rond ontwikkelingssamenwerking? 
Tumbador vzw kreeg dit jaar een subsidie van 1.777,77 euro toegewezen. Dankjewel, gemeente  
Kalmthout! 
 
... 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.  
 
...Tumbador vzw de laureaat is van de 10de diversiteitsprijs Keesje Mohammed van Groen Essen en 
Kalmthout? Die tweejaarlijkse multiculturele prijs wordt gegeven aan verenigingen die zich 
inzetten in/voor het zuiden. Wil je de uitreiking bijwonen? Dan kan je op 31 mei terecht in GC De 

Oude Pastorij (Essen). Inschrijven kan via marga.schoofs@telenet.be of 
0474/90.71.71. 
 
…Tumbador vzw nu ook een bedrijfspagina heeft op het professionele netwerk 
LinkedIn. Zo kan je je engagement voor Tumbador duidelijk op je 
profielpagina zetten. 

 
Veel groeten van het Tumbadorteam! 
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