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De grote vakantie zit erop, net als de vele zomerfestivals, de Dodentocht en nog zoveel meer.
Ondertussen vertrekt ook een nieuwe kinesist-vrijwilliger naar Peru en zitten we zowel in het
zuiden als in het noorden niet stil in het najaar. Hier lees je wat er reilt en zeilt binnen Tumbador
vzw.

Benefiet op 17 en 18 oktober
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we een benefiet met
heerlijk Latijns-Amerikaans eten. Die gaat dit jaar door op
zaterdag 17 en zondag 18 oktober in de refter van het
Erasmusatheneum in Kalmthout. Op het nieuwe menu staan tal
van verrassende gerechten, verder zijn er heerlijke cocktails,
kinderanimatie en een op-en-top latino sfeer. Inschrijven kan via
benefiet@tumbador.be. Alle info vind je op onze website, op
Facebook en Google+.

Tumbadorianen boven tijdens Dodentocht!
Op 14 en 15 augustus startten 6 wandelaars en 3 rolstoelers aan
de Dodentocht. Onderweg aangemoedigd door de
supporters en ondersteund aan de 4 extra Tumbador-posten
waar drankjes en hapjes wachtten, deugddoende massages,
bemoedigende woorden, verse sokken en ander gerief dat
mee getransporteerd werd, haalden 8 van onze 9 deelnemers
de eindmeet na 100 kilometer. Een puike prestatie, die ook
weer heel wat geld in het laatje bracht. Tot nu toe ontvingen
we al voor meer dan 3.000 euro aan giften.
Een heel grote dankjewel aan onze stappers en rolstoelers, en de vele helpers onderweg. Tot
volgend jaar!

Muziek brengt ook tijdens de zomer veel op
Ook dit jaar waren weer tientallen vrijwilligers in
de weer op tal van zomerfestivals. En dat dat niet
alleen heel leuk is, maar ook veel centjes
opbrengt voor onze vzw, merken we elk jaar
opnieuw. Onze helpers op One Direction,
Graspop, TW Classic, Rock Werchter,
Tomorrowland,
Pukkelpop en binnenkort Trézart zullen in totaal
voor zo’n 33.000 euro gezorgd hebben. Een
fenomenaal bedrag dat uiteraard heel goed zal
gebruikt worden in Peru en Guatemala.
Dankjewel aan alle vrijwillige helpers en
coördinatoren!!!
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Was je er niet bij of krijg je niet genoeg van helpen tijdens muziekevenementen? Inschrijven
voor het nieuwe tapseizoen in Sportpaleis/Lotto Arena/Trix zal mogelijk zijn vanaf ongeveer 1
september via evenementen.tumbador.be.

Stortingen nog steeds welkom
Wie onze activiteiten hierboven leest, zou bijna vergeten hoe belangrijk giften blijven voor
onze vzw. Ruim een derde van onze inkomsten zijn immers afkomstig uit giften van bedrijven,
scholen en privé-personen dus elke bijdrage is voor ons van levensbelang. Steeds meer
mensen storten bijdragen voor Tumbador via een bestendige opdracht en dat kunnen we
alleen maar toejuichen. Een bestendige opdracht is geen domiciliëring: bij een bestendige
opdracht kies je zelf het vaste bedrag en het vaste
tijdstip waarop dit wordt gestort.
Het grote voordeel is dat je een maandelijkse
bijdrage van 5, 10, 25 of zelfs 50 euro minder hard
voelt dan ditzelfde bedrag in één keer te storten. Bij
de meeste banken kan je via homebanking zelf
een bestendige opdracht ingeven.
Als erkende vzw mag Tumbador voor giften vanaf
40 euro een fiscaal attest afleveren, ook als die gift in meerdere schijven werd gestort. Een van
de voorwaarden waarom Tumbador vzw fiscale attesten mag uitschrijven is omdat wij er zorg
voor dragen dat de ingezamelde fondsen vrijwel integraal naar onze projecten gaan. Onze
jaarlijkse kosten worden bewust laag gehouden en onze vzw draait volledig op vrijwilligers
waardoor onze werkingskosten niet alleen onder de (wettelijke grens van) 20% zitten maar
zelfs onder de 10%!
Dus als u nog een goed doel zoekt: denk Tumbador vzw! IBAN: BE20 3204 4372 5156 - BIC: BBRU
BE BB

Nieuws uit het Zuiden
Peru: Bart vertrekt op 2 september naar Ayacucho
Hallo, ik ben Bart en vertrek binnenkort (2 september) naar Peru! Ik ben een 25-jarige
Dendermondenaar en heb 'Revalidatiewetenschappen en
kinesitherapie' gestudeerd in het Gentse. Daarnaast engageer ik mij
al enkele jaren voor het rugbyteam van de Universiteit Gent en hou
ik van natuurwandelingen en vogels spotten.
Dat ik nu naar Peru vertrek als vrijwilliger om kinderen te helpen is
geen toeval. De vorige twee jaren vertrok ik al naar Kameroen
(bouwproject + animatie/revalidatie kinderen) en de Filipijnen
(ecologisch bouwproject), allebei 1 maand lang, om daar mijn
steentje bij te dragen. Ook gaf ik hier in België watergewenning
aan kinderen met een beperking en bracht rugbyvaardigheden
aan als trainer voor kinderen onder 8 jaar. Naast kinesitherapie is
één van mijn vele uitdagingen in Wasi Esperanza om
groepstherapie en groepsactiviteiten te organiseren via sport en
spel. Ook ga ik proberen om naast mijn werk in Wasi Esperanza rugbyinitiaties te geven aan de
kinderen/jongeren in Ayacucho.
Ik kijk er ongelooflijk naar uit om mij helemaal te laten opgaan in het werk dat mij te wachten
staat. Tot hoors!
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

Peru: Het verhaal van Bert en Greet in Ayacucho.
Eind augustus brachten Greet, ondermeer
verantwoordelijke in het Sportpaleis, en haar echtgenoot
Bert een bezoek aan het project Wasi Esperanza in
Ayacucho. Ze brachten 2 dagen door in het
revalidatiecentrum.
“Al verbleven we maar een korte tijd in het centrum, toch
kregen wij een vrij volledig beeld van de werking. Wat ons
het meest is bijgebleven is het enthousiasme en de
gedrevenheid van de medewerkers.” zegt Greet. ”Ze vinden het spijtig dat ze niet meer
kinderen kunnen helpen (er staan er namelijk 27 op de wachtlijst).”
De reis bood Greet en Bert ook de gelegenheid om
aan het personeel te vertellen hoe hard hier wordt
gewerkt om alle fondsen te verzamelen. Langs deze
weg moesten ze van het personeel iedereen
bedanken die een steentje bijdraagt aan de werking
van het centrum.
Ze spraken er ook met de voorzitster van de
oudervereniging. Zij liet weten dat dankzij de goede
zorgen van de kinesisten haar zoon nu kan lopen.
Kinesitherapie is er enorm duur en veel mensen kunnen dit in de streek van Ayacucho niet
betalen. Tumbador houdt rekening met het inkomen van de ouders, waardoor kinesitherapie
voor vele ouders wel mogelijk wordt. Ook vanuit de ouders een gemeende dankjewel voor
alle medewerkers van VZW Tumbador!

Wist-je-dat...
... onze 10e en laatste muziekquiz plaatsvindt op zaterdag 14 november in Kalmthout? Wees
erbij voor de laatste keer en schrijf je in via
muziekquiz@tumbador.be. Inschrijven met ploegen van max. 6
personen (18 euro per ploeg). Zoals ook de voorbije 9 edities zijn er
mooie prijzen en is een leuke sfeer gegarandeerd!
... het revalidatiecentrum Wasi Esperanza in Ayacucho op 20 en 21
augustus opendeurdagen hield? Zo kon iedereen de werking
‘achter de schermen’ eens waarnemen en verhoogden we onze
naamsbekendheid alweer.
… Tumbador voor het derde jaar op rij meedoet aan Music for Life. Van 18 tot en met 24
december kan je acties op touw zetten voor jouw favoriete goede doel. Studio Brussel zorgt
een hele week lang voor ondersteuning. Heb jij een goed idee of een concreet voorstel,
neem dan contact op met pr@tumbador.be
… VBS Prinsenhof uit Grimbergen een heel jaar lang acties gaat opzetten ten voordele van
Tumbador. De basisschool selecteert jaarlijks een goed doel en koos dit jaar voor onze vzw.
Waarvoor dank.
Veel groeten van het Tumbadorteam!
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