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De zomer is begonnen, Tumbador vzw is weer druk bezig op de zomerfestivals, met 

benefieten en de Dodentocht. En uiteraard worden in het zuiden heel nuttige 

dingen gedaan met de bijeengespaarde centen. Neem je een drankje, zet je neer 

en lees mee... 
 

Kunstveiling Tracé Ekeren 
In Ekeren vond op 3 mei de kunstveiling van Tracé 

Ekeren plaats. Tal van kunstenaars bezorgden 

kunstwerken die geveild werden op 

zondagmiddag door een echte veilingmeester. 

Ook een aantal Tumbadorsympathisanten toonden 

zich van hun creatiefste en gulste kant en lieten 

werken veilen. Alles bij elkaar bracht dit de 

gigantische som van 2.603 euro op. Bedankt!!! 
 

Cafe Mangé: superopbrengst 
Café Mangé, een jaarlijkse eetavond met Peruviaans eten 

georganiseerd, stond volledig in het teken van onze vzw. 

Café Mangé wordt georganiseerd door KWB Boechout dat 

dit jaar het vertrek van onze vrijwilligster Lore Wyers (ook uit 

Boechout) aangreep om Tumbador in de verf te zetten. 

Ondertussen weten we dat we zomaar even 2.850 euro 

ontvingen voor onze projecten. Bedankt aan iedereen die 

hiertoe bijdroeg! 
 

 

K.A. Veurne 
Het Koninklijk Atheneum van Veurne ontving nav hun mondiale dag hoog bezoek, 

namelijk onze hoogsteigen Chris en Veerle. 

Tijdens 2 "workhops" (=lesuren) vertelden ze 

vol passie over Tumbador. Naast 

Tumbador waren er nog 26 andere 

verenigingen/ 

individuen die Latijns-Amerikaanse 

verhalen/ervaringen/ 

reisverslagen brachten. Met het filmpje van 

Wasi Esperanza, een korte PowerPoint 

presentatie, en de enthousiaste 

commentaar van Veerle bij de vele foto's 

die ze bij had konden we een goed beeld 

geven van waar we voor staan en waar 

we ons voor inzetten.  
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De leerlingen zullen in ieder geval beseffen dat gehandicapt zijn in Latijns-Amerika 

niet evident is, dat gezondheidszorg er nog in zijn kinderschoenen staat, en dat wij, 

hoe beperkt onze middelen ook zijn, zeker goed werk leveren!  

Ken je zelf een school waar we een presentatie of workshop kunnen geven? Laat het 

ons weten via pr@tumbador.be.  
 

42 ploegen op algemene quiz 
Op zaterdag 9 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 2000 euro op, die uiteraard 

prima besteed worden in Guatemala en Peru. Bedankt aan alle quizzers, helpers en de 

sponsorende bakkers. 
  

12.500 euro dankzij onze tappers! 
Zo’n 12.500 euro, dat bracht het tappen in Sportpaleis, Lotto Arena en Trix 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 

vele zomerfestivals, waar we ook weer een mooi centje zullen verdienen. Bedankt iedereen!  
 

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  

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 
Wat lees jij graag in onze telegram? 

Zijn er specifieke onderwerpen uit Guatemala of Peru die je graag wil aan bod zien komen in 

onze Telegram? Wil je iets specifieks lezen? Laat het ons dan weten via pr@tumbador.be en je 

leest het misschien wel al in de volgende Telegram. 
 

Peru: circus in Wasi Esperanza 

Dames en heren…….Circus in Wasi Esperanza!  

Woensdag 22 april 2015 kwam Anne en zijn 2 lieftallige assistenten van de Nederlandse 

organisatie proniños die ondersteuning in scholen geeft naar Wasi Esperanza. De kinderen 

werden opgesplitst in 2 groepen. In de voormiddag kwamen de kleine kindjes aan de beurt, in 

de namiddag de iets grotere kinderen. Voor elke groep had Anne een aparte circus-show 

voorbereid. Ondanks dat Anne de taal niet sprak, waren de kinderen allemaal laaiend 

enthousiast door zijn charisma en uitstraling. In de voormiddag waren voornamelijk kinderen 
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met een zware motorische beperking aanwezig waardoor het moeilijk was voor hen om de 

trucjes zelf uit te voeren. Maar toch werden de trucjes op een heel simpele manier aangereikt 

dat ook zij plezier konden beleven aan het uitvoeren van de trucjes, mits enige begeleiding 

van een ouder. Veel trucjes waren ook partneroefeningen, wat leuk was omdat zo de band 

tussen ouder en kind versterkt kan worden. Er was veel materiaal ter beschikking. De kinderen 

konden ook kiezen of ze nieuw materiaal 

wilden uit proberen of nog even met het 

vorig materiaal wilden blijven oefenen. De 

trucjes gingen van gooien met balletjes of 

doekjes tot de Chinese borden. Voor elk wat 

wils dus. Op het einde van de voormiddag 

haalde Anne alle trucs uit de kast en deed hij 

nog een aantal hele moeilijke trucs.  

In de namiddag waren de grotere kinderen 

aan de beurt. Deze kinderen hadden niet 

zo’n grote fysieke beperking waardoor ze wel 

klaar waren voor het zwaardere circuswerk. 

Er werden zelfs menselijke piramides 

gebouwd! De kinderen voelden zich echte 

circusartiesten.  

Namens de kinderen en het team van Wasi Esperanza, dankjewel Anne en co voor deze 

geweldige dag vol verbazing en plezier!  

De zaterdag erna werd deze superdag nog eens overgedaan voor onze kindjes in San Miguel, 

met alweer veel blije gezichtjes als resultaat. 
 

Wist-je-dat... 
... onze benefiet met heerlijk Latijns-Amerikaans eten dit jaar doorgaat op 17 en 18 oktober? 

Het menu wordt momenteel afgerond en heel snel ontvang je de uitnodiging. Noteer alvast in 

je agenda, want dat het lekker wordt staat buiten kijf! 

... onze 10e  en laatste muziekquiz plaatsvindt op zaterdag 14 november in Kalmthout? Wees 

erbij voor de laatste keer en noteer alvast in je agenda. De uitnodiging volgt in de volgende 

Telegram en vind je binnenkort ook op onze facebookpagina... 

… de actie Vollen Bak voor de Vereniging 100 euro heeft 

opgeleverd. In totaal werden er 1.600 kroonkurken en bliklipjes van 

Maes verzameld. 

… Tumbador vzw de de tiende diversiteitsprijs Keesje Mohammed 

uitgereikt kreeg van Groen Essen. Tumbador werd geprezen om zijn 

belangeloze inzet voor zij die vaak aan de rand van de 

maatschappij staan. De prijs - een beeldje van de Kalmthoutse 

kunstenares Marleen Vansteenvoort- werd uitgereikt door 

parlementslid Imade Annouri. 

… wij nog steeds op zoek zijn naar vrijwilligers voor het internationaal straatkunstenfestival 

TREZART dat doorgaat op 12 en 13 september in Mol. Meer info: trezart@tumbador.be 

Inschrijven kan via http://goo.gl/RUItQJ 
 

Veel groeten van het Tumbadorteam! 
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