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November 2015 
Een geslaagde benefiet, tal van evenementen in het Sportpaleis, drukke bezigheden in Peru 

en Guatemala... dat er niet stilgezeten wordt, mag duidelijk zijn. Hierbij een overzichtje van 

wat er reilt en zeilt binnen en buiten Tumbador vzw. 

 

Tiende en laatste muziekquiz 
Dit jaar komt er een einde aan een mooie traditie: de Tumbador muziekquiz. 

De 10de en laatste vindt plaats op zaterdag 14 november in Gitok, 

Vogelzangstraat, 2920 Kalmthout. We beginnen eraan om 20u. 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 en goede muziek 

gegarandeerd!  

 

Geslaagde benefiet op 17 en 18 oktober 
Exacte cijfers van de opbrengst zijn er nog niet maar met een recordopkomst van 265 eters 

kan deze editie van onze jaarlijkse benefiet nu al een succes worden genoemd. Twee dagen 

lang werden onze sympathisanten getrakteerd 

op heerlijke cocktails, een leuke sfeer en vooral 

smakelijk Latijns-Amerikaans eten. Onze dank 

gaat naar aan iedereen die heeft bijgedragen 

om van deze editie een succes te maken maar 

uiteraard zetten we graag het voltallige 

kookteam in de verf: (in alfabetische volgorde) 

Agnes, Anke, Babs, Elke, Etienne, Hans, Jeroen, 

Roos en Wim) voor de heerlijke en soms 

verrassende Latijns-Amerikaanse gerechten. Op 

het menu dit jaar stonden klassiekers zoals 

quesadilla’s, enchilada’s en ananaskaastaart maar ook verrassende nieuwigheden zoals 

Latijns-Amerikaanse garnalensalade en pepian, een typische Guatemalteekse stoofschotel. 

Ook nieuw dit jaar: op zaterdag zorgde de Kalmthoutse gitarist 

Kris Doms (https://www.facebook.com/krisdoms) voor sfeervolle 

livemuziek, een experiment dat zeker voor herhaling vatbaar is! 

Hopelijk zijn jullie er ook terug bij! 

 

Music for Life 
Voor het derde jaar op rij is Tumbador vzw een van de goede 

doelen van 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 

musicforlife@tumbador.be. Het registreren van je actie kan via 

http://musicforlife.stubru.be.  

 

  Tumbador Telegram 

https://www.facebook.com/krisdoms
mailto:musicforlife@tumbador.be
http://musicforlife.stubru.be/


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 

Een actie die vorig jaar alvast heel erg in de smaak viel (we mochten het enkele keren op 

StuBru vertellen en kwamen in tal van media) is Iron for Life. Begin dus alvast je strijkgerief op te 

sparen. Dit kan je brengen op dinsdag 22 en woensdag 23 december naar shopping centrum 

Promenade in Kapellen. In ruil voor een mooie gift doen vrijwilligers jouw strijk, zodat je je 

handen vrij hebt om de eindejaarsfeesten volop voor te bereiden. Meer info volgt uiteraard 

nog. Wil je graag enkele uurtjes komen strijken, geef dan alvast een seintje via 

musicforlife@tumbador.be. 

 

1.000 euro voor 10 seconden van je tijd 
Vorig jaar won Tumbador een van de ING Solidarity Awards, 

goed voor 1.000 euro. Ook dit jaar willen 

we die prijs uiteraard weer in de wacht 

slepen. En daarvoor hebben we jouw 

stem nodig. Surf zo snel mogelijk naar 

https://goo.gl/ucf7bl, stem voor ons en 

nog beter: vraag ook vrienden en familie 

om hetzelfde te doen! Met de QR-code hiernaast kan je snel stemmen 

via smartphone. De centjes zullen heel goed besteed worden, als we 

winnen! 

 

VBS Prinsenhof steunt ons volledig jaar 
VBS Prinsenhof (www.vbsprinsenhof.be) uit Grimbergen zet een heel jaar lang acties op ten 

voordele van Tumbador. De werkroep KiVoWe (Kinderen voor de 

Wereld) selecteert jaarlijks een goed doel en koos dit jaar voor onze 

vzw. Op dinsdag 20 oktober zijn Dirk en Hans het project gaan 

voorstellen in de verschillende klassen van de lagere school. De 

kinderen van Ayacucho namen speciaal voor die gelegenheid een 

liedje op voor hun leeftijdsgenoten in Grimbergen. VBS Prinsenhof 

ontwikkelde ook een aangepast ganzenspel om de kinderen 

spelenderwijs vertrouwd te maken met Tumbador en de problematiek 

waar wij ons voor inzetten. De komende maanden zal er ondermeer 

handwerk worden verkocht ten voordele van Tumbador op de  

wintermarkt van de school. Ook wordt er gedacht aan e verkoop van koffie en soep en aan 

een sponsortocht. 

 

Nieuws uit het Zuiden 
Peru: Lore en logopedie in San Miguel 

De voorbije jaren was er geen vrijwilliger ter plaatse in San Miguel, maar werd het project in 

het oog gehouden door de vrijwilligers in Ayacucho. Peruaanse kinesitherapeuten zorgden 

voor de therapie. Het voorbije jaar was dat Cynthia, een jonge kinesiste uit het Noorden van 

Peru die ver weg van haar familie in het kleine bergstadje kwam wonen om voor Wasi 

Esperanza te werken. Cynthia deed dit met heel haar hart. Ze voelde zich helemaal thuis in 

San Miguel en heeft een fantastische band gecreëerd met de ouders en de kinderen.  

Een van de grote verdiensten van Cynthia is ‘terapia de lenguaje’, wat in België logopedie 

heet en een apart beroep is, maar wat in Peru bij de opleiding en bijscholingen van kinesisten 

hoort. Jhon Armando, 5 jaar, is een jongetje met syndroom van Down dat nooit sprak, maar 

heel graag communiceert met gebaren. Zijn ouders dachten dat hij stom was, dat hij nooit 
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zou kunnen spreken, maar nu kan Jhon Armando al flink dierengeluiden nadoen met Cynthia 

en komen er al echte woordjes. Hopelijk kunnen we hem verder stimuleren, zodat hij woorden 

zal kunnen gebruiken die iedereen verstaat. Frank Elvis is al 14, hij heeft ook het syndroom van 

Down en komt al vele jaren naar de therapie 

voor zijn motorische ontwikkeling, al die tijd 

zonder te spreken. Nu kan je hem vragen 

stellen en probeert hij goed te antwoorden met 

korte, maar duidelijke woorden. Frank Yovani, 

ook 14, heeft cerebrale palsy met een mentale 

achterstand. Hij zei tot nu toe niet meer dan 

‘mama’, maar begon onlangs spontaan 

dierengeluiden te imiteren die hij bij Cynthia 

had geleerd. Misschien zegt hij binnenkort 

nieuwe woorden? En zo komen er nog wat 

kinderen op therapie, bijvoorbeeld om moeilijke 

letters zoals ‘l’, ‘r’, ‘s’ juist te kunnen uitspreken, 

of beter te leren articuleren,…  

Jammer genoeg heeft Cynthia haar job bij Wasi Esperanza beëindigd in september om 

ergens anders te gaan werken. Nu ben ik, Lore, hier als vrijwilliger om de therapie verder te 

zetten en de werking van het centrum te proberen verbeteren. Spijtig dat spraaktherapie 

geen onderdeel van mijn opleiding was en dat mijn Spaans misschien niet het goede 

voorbeeld is voor de kinderen, maar gelukkig heeft Cynthia al goede workshops gegeven en 

ben ik ook hard aan het oefenen op dat Spaans, dus hopelijk kan ik de patiënten die het 

nodig hebben toch ook nog op vlak van taal  verderhelpen. 

 

Guatemala: de werkgroep in België 

Misschien zijn er wel mensen die de nieuwsbrief lezen en niet enkel nieuwsgierig zijn naar de 

werking van de projecten die vzw Tumbador in het zuiden, Guatemala en Peru, realiseert. Ook 

in België zijn er verschillende werkgroepen actief.  

Om jullie deze informatie niet te onthouden 

vindt u hier een korte toelichting van de 

werkgroep Guatemala.  Momenteel bestaat 

de werkgroep uit een 5-tal leden. Stefanie, 

Marijke, Mira en Kristien die allen een jaar 

vrijwilligerswerk gedaan hebben in de 

Asociación Gissell San Rafael Pie de la 

Cuesta, en Stefan die de voorzitter is van de 

raad van bestuur van vzw Tumbador. 

De werkgroep komt gemiddeld om de 2 

maanden samen. Tijdens deze 

overlegmomenten worden er telkens een 

aantal zaken besproken. Dit kan niet 

gebeuren zonder de nodige communicatie met het project zelf. Dus op regelmatige basis 

hebben we contact met het project in San Rafael, meestal via e-mail, maar af en toe ook via 

skype.  

Onze vaste agenda punten zijn oa.:  

* De stand van zaken in de Asociación Gissell; 
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De werkgroep probeert zo goed mogelijk een vinger aan de pols te houden: zijn er bepaalde 

noden, vragen vanuit Guatemala waar wij een antwoord op kunnen bieden, vb. een kindje in 

de klas stelt moeilijk gedrag: wat zijn de mogelijkheden om daar mee om te gaan.  

Zijn er zaken die we dienen op te volgen, vb. een tijdje geleden was er een groot gebrek aan 

stromend water.  

* Het financiële plaatje; 

Jaarlijkse stelt men in Guatemala een begroting op; de werkgroep in België bekijkt en beslist 

welke zaken we financieel willen ondersteunen. Zo keuren we vb. nooit medicatie voor 1 

bepaalde patiënt goed maar wel de aankoop van nieuwe materialen voor in de 

therapieruimte of in de klasjes.  

De begroting die wij vooropstellen wordt dan in verschillende schijven, doorheen het jaar, 

naar hun bankrekening overgemaakt.  

* De zoektocht naar een nieuw project in Guatemala en kandidaat-vrijwilligers uit België. 

* Korte update door Stefan over de zaken waarmee de andere werkgroepen van vzw 

Tumbador bezig zijn.  

Af en toe reist een van ons (vrijwillig, op eigen kosten) terug naar San Rafael om het project te 

bezoeken. Zo kunnen we een beter beeld vormen van de evolutie en investeringen in het 

revalidatiecentrum, extra informatie krijgen over de werking en eventuele problemen in het 

centrum, persoonlijk vragen stellen aan personeel en patiënten, ... Zo blijven we voeling 

hebben met het project, zeker nu er geen Belgische vrijwilliger ter plekke aan het werk is. 

 

Heb je zin om in onze werkgroep, of een andere werkgroep te zetelen als toekomstige 

vrijwilliger of omdat het jou interesseert, neem dan zeker contact met ons op via 

medewerkersbeleid@tumbador.be.   

 

Wist-je-dat... 
 

… de actie van Kariboeni in het Onze-Lieve-Vrouwecollege 

in Antwerpen al meer dan 1500 euro heeft opgebracht, 

dankzij tal van acties en giften? Bedankt aan alle gulle 

sponsors, aan de leerkrachten en de directie van de school! 

... je je nog steeds kan inschrijven voor een aantal 

evenementen in het Sportpaleis, de Lotto Arena en de 

Stadsschouwburg? Kijk maar even op 

evenementen.tumbador.be. 

... we op de Oxfam Wereldbeurs op 28 en 29 november in Kalmthout instaan voor de 

catering? Wil je graag iets komen eten/drinken, of komen helpen, laat dan zeker iets weten 

via medewerkersbeleid@tumbador.be. 

... onze vrijwilligster in Peru, Lore Wyers, een blog bijhoudt over haar ervaringen? Je kan lezen 

wat ze allemaal meemaakt via https://hoezouhetmetlorezijn.wordpress.com  

… Emilie Wouters, de coördinatrice van ons project Wasi Esperanza in Ayacucho, is zopas de 

trotse mama geworden van Zélie. Proficiat, Emilie en Samuel! 

 

Veel groeten van het Tumbadorteam! 
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