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Januari 2016 
Het jaar is nog niet volledig ten einde, maar 2015 was zeker een topjaar voor Tumbador vzw. 

Wat er allemaal gebeurd is en wat 2016 brengt, lezen jullie in deze Telegram. We danken jullie 

alvast weer voor jullie steun en inzet en wensen jullie prettige feesten en een fantastisch jaar 

2016!  

 

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.  

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. Breng dus zeker je strijkgerief op 

dinsdag 22 en woensdag 23 december naar Winkelcentrum 

Promenade in Kapellen. In ruil voor een kleine gift doen vrijwilligers 

jouw strijk, zodat je je handen vrij hebt om de eindejaarsfeesten 

volop voor te bereiden. Nieuw: tijdens onze Iron for Life zal 

tweevoudig wereldkampioen Peter Genyn het in zijn racerolstoel opnemen tegen een valide 

topsporter. Benieuwd wie het haalt. Voorts speelde de folkgroep Leef! op 12 december een 

benefietconcert voor Tumbador in het kader van Music for Life en zullen we op verschillende 

locaties en gelegenheden opnieuw Tumbador-chocolade verkopen. Voor meer actuele info 

verwijzen we naar onze website en onze Facebook-pagina. 

 

Tiende en laatste muziekquiz 
In 2015 kwam een einde aan een mooie traditie: de Tumbador muziekquiz. 

De 10de en laatste quiz werd een best of, was weer bijzonder sfeervol en 

gezellig en kreeg als verdiende winnaar Roots 66 die het nipt haalden van 

Het Zootje, De Scharrekens en Stoned. Er kwam ook het mooie bedrag van 

918 euro binnen, waarvoor dank aan alle deelnemers en helpers. En 10 

keer dankjewel aan de organisatoren voor de afgelopen jaren!  

 

Verjaardagsfuif... met een staartje 
In november vond The UnHexPentium Party 

plaats, een initiatief van vier vrienden die 

samen 165 jaar werden. In plaats van 

cadeautjes vroeg het viertal om een gift te 

doen ten voordele van Tumbador vzw en we 

zijn blij te kunnen aankondigen dat er op die 

manier 1.000 euro werd ingezameld. Dankjewel 

Pascal, Sara, Yves en Pascale! 
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Recordopbrengst benefiet  
5.949,73 euro! Dat is de opbrengst van ons Latijns-Amerikaanse eetfestijn dat in oktober 265 

eters op de been bracht. Nooit eerder kwamen er zoveel mensen eten en nooit eerder bracht 

deze jaarlijkse benefiet zoveel op. Vorig jaar bleef de teller steken op ongeveer 4.300 euro. We 

danken de vele vrijwilligers die een handje zijn komen helpen -in het bijzonder het 

keukenteam- maar ook iedereen die is komen eten. Volgend jaar zijn we uiteraard weer van 

de partij!  

 

Nieuws uit het Zuiden 
Peru: Karime vertelt over Jesús 

Karime werkt sinds 2014 voor Wasi Esperanza en neemt tijdens het bevallingsverlof van 

coördinator Emilie enkele van haar taken over. 

Ze stelt jullie graag een van de patiënten, 

Jesús, voor.  

“Deze jongen van 3 jaar woont in het dorpje 

Yarucca en komt elke donderdag om 12u 

naar de therapie. Gewoonlijk brengt zijn vader 

hem en die moet daarvoor al vertrekken om 

8u en draagt zijn zoon meer dan een uur in zijn 

armen totdat hij het openbaar vervoer kan 

nemen. Soms gebeurt het dat hij uren staat te 

wachten in de ijzige kou door de felle 

bergwinden afgewisseld met zon. Daarna 

volgt het ‘gemakkelijke’ gedeelte van 2 uur in 

een busje om in Ayacucho aan te komen. 

Jesús, die nog 6 broers en zussen heeft tussen 1 

en 14 jaar, krijgt sinds februari therapie, nadat 

zijn vader hulp zocht voor zijn halfzijdige 

verlamming aan de linkse kant. Toch is Jesús 

een heel actief kereltje dat goed zijn plan trekt 

en alles met zijn rechtse hand doet. Zijn ouders 

begonnen te merken dat hun kind niet ‘normaal’ ontwikkelde in vergelijking met hun andere 

kinderen. Toen ze dit opperden in het ziekenhuis stelde de dokter hen gerust door te zeggen 

dat hij wel zou beginnen lopen als hij wat groter werd. De vader vertrouwde het niet en trok 

daarop naar een privéziekenhuis, waar ze de situatie onderkenden en de raad gaven om 

hulp te zoeken bij Wasi Esperanza. 

Toen hij bij ons aankwam was hij 2 jaar, kon niet wandelen of praten, gebruikte enkel zijn 

rechtse hand en was heel gehecht aan zijn papa: als hij andere mensen zag begon hij bijna 

meteen te huilen. Ook had hij moeilijkheden om met zijn broers en zussen en de kindjes in het 

dorp contact te leggen. 

Dankzij de kinesitherapie en het grote engagement en de eindeloze interesse van zijn ouders 

kan Jesús nu stappen, al heeft hij nog wel verdere therapie nodig. Hij verstopt zich niet meer 

voor andere mensen, maar blijft nog wel verlegen. Ondertussen begint hij zich ook uit te 

drukken met woorden. Voor zijn ouders was Wasi Esperanza zowat de enige hoop dat Jesús 

ooit zou stappen en zou communiceren met anderen, zou beginnen te studeren... en zich zou 

integreren in de samenleving.” 
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Guatemala: Anouk vertrekt binnenkort 

Ik ben Anouk en ik vertrek begin februari naar Guatemala voor 3 maanden.  

Ik ben een 27-jarige ergotherapeut uit Antwerpen. Ik werk sinds 5 jaar als ergotherapeut, de 

meeste ervaring heb ik met kinderen en 

jongeren met een zware meervoudige 

beperking. Voor mijn studies heb ik een jaar 

vrijwilligerswerk gedaan in een Mexicaans 

weeshuis. Ik kijk ernaar uit om mijn Spaans weer 

boven te halen en terug naar een Latijns-

Amerikaans land te trekken. In mijn vrije tijd 

houd ik me vooral bezig met muziekspelen, 

misschien lukt dit in Guatemala ook wel? 

In Guatemala zal ik zowel in San Rafael werken 

als in Retalhuleu. In het project in San Rafael ga 

ik proberen om de ergotherapie die er nu 

bestaat verder uit te werken aangezien daar 

een grote vraag naar is. In Retalhuleu is een 

instelling die nu nog geen ondersteuning van vzw Tumbador krijgt maar hier wel naar vraagt. 

Ik zal hier op prospectie gaan en nagaan waar en hoe we hen kunnen helpen. 

Ik kijk al uit naar februari! 

 

Guatemala: Bijscholing oktober 2015 

In Asociación Gissel in San Rafael werkt men hard aan de continue bijscholing van personeel 

en ouders. Van 8 tot 10 oktober 2015 kregen ze bezoek van 10 studenten van de opleiding 

bijzonder onderwijs, een leerkracht 

gebarentaal en de coördinator 

praktijkstages van de ‘Universiteit San 

Carlos’ uit Guatemala-City waarmee een 

goede samenwerking bestaat. Ook 

enkele mensen van een ander project, 

Vida Plena (Retalhuleu), namen deel aan 

de bijscholing. 

Onderwerp van deze bijscholing was het 

visueel in kaart brengen van de resultaten 

die de leerlingen (met een beperking) het 

voorbije jaar behaald hebben. Zo wil men 

de ouders op een eenvoudige manier informeren over de vooruitgang die hun kinderen 

gemaakt hebben in het bijzonder onderwijs. Evaluatieformulieren met betrekking tot 

vaardigheden (zelfstandig eten, stappen, spreken, aankleden, lezen, schrijven , … ) worden in 

kleuren voorgesteld, zodat ook ouders die niet kunnen lezen de documenten toch begrijpen. 

De evaluatie dient eveneens als basis voor de werkplanning van volgend jaar en helpt de 

leerlingen in het juiste niveauklasje te plaatsen.  

Alle informatie werd individueel met familie besproken zodat men thuis op bepaalde 

vaardigheden kan oefenen en eventuele aanpassingen voorzien. Ongeveer 60 familieleden 

waren aanwezig om naar de professionele uitleg van Gabriela Alvarez te luisteren. Zij 

benadrukte nogmaals het belang van participatie van de hele familie in de educatie van 

kinderen met een beperking. 
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Wist-je-dat... 
 

… wij deze maand onze nieuwe website 

hebben gelanceerd? De site ziet er nog 

frisser en overzichtelijker uit en voortaan kan 

je gemakkelijk artikels delen via sociale 

media. Dank je aan Bruno die het project 

heeft getrokken 

... je je nog steeds kan inschrijven voor een 

aantal evenementen in het Sportpaleis, de 

Lotto Arena en de Stadsschouwburg? Kijk 

maar even op 

http://evenementen.tumbador.be 

… Tumbador ook voor kleinere events zijn hand niet omdraait? Zo stonden wij de voorbije 

maand ondermeer op de Oxfam Cadeaudagen en op een zolderconcert van You Raskal 

You. Stuur gerust een mailtje naar info@tumbador.be als ook jij een soortgelijk project voor 

Tumbador hebt. 

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

wat ze allemaal meemaakt via 

https://hoezouhetmetlorezijn.wordpress.com.  

... wij voor het derde jaar op rij een van de ING Solidarity 

Awards, goed voor 1000 euro, wonnen? Een enorm dikke 

dankjewel aan iedereen die stemde en stemmen 

ronselde. Uiteraard worden de centen uitstekend gebruikt 

in Peru en Guatemala. 

… de gemeente Boechout een subsidie van 6.131 euro 

toekent aan Wasi Esperanza, ons project in Peru? De steun 

komt er dankzij KWB Boechout dat zijn schouders zette onder het dossier.  

… het Sint-Jozefinstituut in Essen de komende vijf jaar Tumbador extra gaat ondersteunen? De 

school selecteerde in totaal 12 projecten maar 4 daarvan zullen extra in de kijker worden 

gezet en worden langdurig ondersteund. Onder hen dus ook Tumbador. 

… Tumbador, als erkende vzw, voor giften vanaf 40 euro per jaar 

een fiscaal attest mag afleveren? Het geld mag ons in één keer 

bereiken of in verschillende stukken. De fiscale attesten worden 

automatisch opgestuurd. 

… je deze nieuwsbrief ook digitaal kan ontvangen? Als we je e-

mailadres nog niet hebben, volstaat het om een berichtje te sturen 

naar nieuwsbrief@tumbador.be. 

… wij voor 2016 weer een pak plannen hebben? We houden je op de hoogte via onze 

nieuwsbrief, onze website en onze sociale media. 

 

Prettig eindejaar van het Tumbadorteam! 
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