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Maart 2016 
Spring is in the air! En ook wij denken vooruit aan de vele evenementen die op stapel staan. 

Ook zijn er vacatures voor een unieke tijd in Peru, dus lees snel wat er allemaal gebeurd is en 

staat te gebeuren de komende tijd. 

 

Café Mangé op 18 maart in Boechout 
Net als vorig jaar kan je op vrijdag 18 maart in het Gildenhuis van Boechout Latijns-Amerikaans 

eten voor het goede doel. KWB 

Boechout schenkt de opbrengst 

van Café Mangé dit jaar opnieuw 

aan Tumbador en meer bepaald 

aan Wasi Esperanza, ons project in 

Peru waar Boechoutenaar Lore 

Wyers aan de slag is. 

Inschrijven kan tot dinsdag 15 

maart 2016 om 22u bij Els Verhulst, 

hetzij via mail 

(verhulstels@gmail.com), hetzij 

telefonisch (0476/97.19.08). 

* Vermeld je naam en 

telefoonnummer en laat weten met hoeveel personen je komt eten (12 en ouder, van 6 tot en 

met 11, jonger dan 6) en met wie je aan tafel wilt. 

* Vermeld ook of je om 17 of om 19u30 komt. 

* Els bevestigt je deelname en je schrijft daarna het juiste bedrag over op BE69 7775 9709 3478 

van kwb Boechout met vermelding van "Café Mangé + je naam". 

 

Quiz op 4 juni 
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij op 4 juni weer een algemene quiz, 

waar tal van onderwerpen aan bod zullen komen. Plaats van afspraak: 

Erasmusschool, Ganzendries 14 in Kalmthout. Inschrijven met ploegen tot 6 

personen kan vanaf nu via quiz@tumador.be. Per ploeg betaal je 18 euro en 

amusement is verzekerd! 

 

Opbrengst Music for Life 
De Koning Boudewijnstichting, die instaat voor de correcte verdeling van het Music for Life-

geld, heeft alvast 3.586,55 euro gestort. Die som 

komt uit de opbrengst van de acties en van de 

aangevraagde plaatjes. Ter herinnering: wij 

hebben zelf Iron for Life en Wheel for Life 

georganiseerd, er was een benefietconcert van 

Leef! Bovendien waren wij ook een van de goede 

doelen waarvoor verzekeringsmaatschappij 

Baloise zich heeft ingezet. Begin maart volgt nog 

 

  Tumbador Telegram 
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een tweede betaling met de opbrengst van de warmathon en de verkoop van de 

vlammetjes. Graag willen we nogmaals iedereen bedanken die zich heeft ingezet op welke 

manier ook! 

 

Nieuws uit het Zuiden 
Peru: Vacature voor kinesiterapeut en ergotherapeut 

Wij zoeken een kinesitherapeut en een ergotherapeut met zin voor avontuur en met het hart 

op de juiste plaats om onze projecten in Peru te versterken. Bén jij zo iemand? Stuur dan snel 

een mail naar medewerkersbeleid@tumbador.be. Een unieke ervaring wordt het zeker, dat 

kunnen al onze vorige vrijwilligers zeker beamen! Je vindt de vacatures op onze website en op 

op onze sociale media. 

 

Guatemala: Carnaval in Asociación Gissel 

Vrijwiligster Anouk vertelt ons graag over haar tijd in Guatemala... Dit 

keer vierde ze carnaval me... 

“Ik ben hier nog maar een paar dagen en het is al duidelijk dat de 

Guatemalteken van feesten houden.  Vrijdag is het al een gezellige 

drukte in het centrum als ik aankom. Leerkrachten lopen enthousiast 

heen en weer, vandaag is carnaval! Niet verkleed zijn is geen optie, 

voor mij wordt er snel ergens een bijenpak opgevist. Er komt zelfs een 

schminker langs zodat iedereen er beeldig uitziet! 

Een plan is er niet tot er plots wordt beslist dat ze toch een optocht 

gaan doen. 

Voor ik het weet is iedereen in een truck gezet, inclusief looprekjes 

en rolstoelen en zijn we op weg naar het dorp. Daar paraderen de 

kinderen fier door de straten en hebben we veel bekijks. Er is zelfs last 

minute een busje met luidspreker opgetrommeld, muziek kan niet 

ontbreken bij dit 

gebeuren! Bij 

terugkomst wordt 

iedereen bekogeld 

met eitjes met confetti en wordt er uiteraard 

iets lekkers gegeten. 

Ook met Día de Amistad oftewel Valentijn 

wordt er gefeest. We gaan met alle kinderen 

naar de scholen en de markt om lekstokken 

en knuffels uit te delen.  Het centrum laat 

geen kans liggen om zijn gezicht te laten zien 

en de dorpelingen vinden het fantastisch.” 

 

 

Wist-je-dat... 
 

… Dirk Maes in alle leerjaren van het Sint-Jozefinstituut in 

Essen onze vzw ging voorstellen? De school gaat de 

komende vijf jaar Tumbador extra ondersteunen en in de 

kijker zetten.  
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... het fonds K.S.A. Sint-Stanislas vzw onze projecten in Guatemala steunt met een gift van 

1.500 euro? Dat fonds is in Berchem ontstaan en via een kennis van vrijwilligster Anouk, die 

momenteel in Guatemala is, kwamen ze bij onze vzw uit. 

... onze aanwezigheid achter de toog van de Oxfam geschenkenbeurs in Kalmthout eind 

november 445 euro in het laatje bracht? Bedankt aan Oxfam en de mensen die enkele (of 

meerdere) uurtjes kwamen helpen! 

... Lynn Lambrechts en Gilles Matthysen bij de geboorte van hun dochter Sofia Matthysen 

voorstelden om een storting te doen voor Tumbador vzw? Dit prachtig gebaar zorgde voor 

een storting van zo maar even 2.312 euro voor onze vzw. En die centjes zullen heel goed 

gebruikt kunnen worden om andere kindjes te helpen. Bedankt voor het initiatief! 

… op 22 januari bij VBS Prinsenhof in Grimbergen een 

wintermarkt plaatsvond ten voordele van Tumbador. Er 

waren workshops, een muziekvoorstelling en je kon er 

onder meer soep, desserts en cocktails proeven.  

... het tappen in het Sportpaleis, de Lotto Arena en de 

Stadsschouwburg in het najaar van 2015 de mooie 

som van 11.000 euro heeft opgebracht? Ook in Trix 

waren we actief en verdienden we zo 2.200 euro. 

Bedankt aan al onze tappers! 

… je Tumbador ook op sportieve wijze kan steunen. Wij 

zullen opnieuw aanwezig zijn op de Antwerp 10 Miles en op de Dodentocht en zoeken nog 

lopers en wandelaars die deze uitdaging willen aangaan. 

… Tumbador volgende zomer opnieuw actief zal zijn op de zomerfestivals. Alle concrete 

informatie volgt zo snel mogelijk. 

 

 

Veel groeten van het Tumbadorteam! 


