
Tumbador vzw - Revalidatie in ontwikkelingslanden 

Ericalaan 42, 2920 Kalmthout - tel. 0497/65.01.89 

www.tumbador.be - info@tumbador.be 

IBAN: BE20 3204 4372 5156 - BIC: BBRU BE BB 

 

 

 

Mei 2016 
De zomer is stilaan in zicht, maar dat betekent niet dat we met Tumbador een versnelling 

lager schakelen. In eigen land kondigen de zomerfestivals en de Dodentocht zich aan, net als 

veel schoolevenementen ten voordele van onze vzw. In het zuiden wordt er hard gewerkt en 

worden nieuwe vrijwilligers aangeworven. Een overzicht van de laatste nieuwtjes... 

 

Zomerfestivals met Tumbador VZW, iets voor jou? 
Rock Werchter, Pukkelpop, Tomorrowland, 

Graspop, ... namen om van te duizelen wat 

betreft Belgische festivals, maar helaas ook wat 

betreft de ticketprijzen! Maar daarvoor heeft 

Tumbador een oplossing! 

In ruil voor een aantal uurtjes werken per dag 

kan je de rest van de dag genieten van de sfeer 

en muziek op deze festivals. Iets voor jou of voor 

je vrienden of familie? Voor sommige festivals 

hebben we al voldoende medewerkers; voor 

andere zoeken we nog mensen. Hieronder vind 

je de data van die laatste festivals en de 

rechtstreekse inschrijflink. Succes ermee! 

Heb je nog een algemene vraag naar meer info, kan je steeds mailen naar 

festivals@tumbador.be  

 

TW Classic op 9/7: http://goo.gl/fYA4gx 

Graspop van 17/6 t/m 19/6: http://goo.gl/g6QrRM 

Pukkelpop van 17/8 t/m 20/8: http://goo.gl/oNZmi6 

Straatkunstenfestival Trézart van 10/9 t/m 11/9: http://goo.gl/RUItQJ 

 

Werkgroeplid in de kijker: Bruno van de IT-werkgroep 
“Ik heb Tumbador leren kennen op een verjaardagsfeestje.  Dirk was 

daar ook aanwezig en zocht nog enkele personen om de volgende 

dag mee te komen tappen in het Sportpaleis voor 'Monster-Trucks'. 

Naast het oorverdovende lawaai was het evenement ook nog eens 

niet echt mijn smaak, maar de kriebel voor Tumbador was toch 

geboren. Al snel volgden meerdere (en betere ;-) evenementen en 

groeide ik door van tapper naar verantwoordelijke. In de beginjaren 

werd de oproep voor medewerkers en bijbehorende inplanning op 

de verschillende evenementen nog allemaal via mail geregeld, 

maar door de steeds groeiende medewerkerslijst werd dit al snel 

onwerkbaar. Een min-of-meer geautomatiseerde oplossing drong 

zich op. Samen met een handvol interne medewerkers werd een 

plan opgemaakt hoe onze ideale automatische verwerking er uit 

moest zien. Samen met de Karel de Grote Hogeschool werd het 
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project opgezet en werkten er een tiental groepjes studenten voor ons een eigen voorstel uit. 

Na een volledig schooljaar vergaderen en bijstaan van de projectgroepjes werd er uiteindelijk 

één webapplicatie door ons uitgekozen voor evenementenbeheer. Dan volgde de 

herwerking van de website. Stilaan verlegde ik mijn werkterrein van evenementen-werkgroep 

naar de IT-werkgroep, waar ik momenteel mijn focus voornamelijk op mailbeheer en de 

website heb liggen.”  

 

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@tumbador.be. Per ploeg betaal je 18 euro en amusement is 

verzekerd! 

 

Dodentocht 2016 
Op 12/8 om 21u vertrekken opnieuw duizenden stappers voor de 100 km Dodentocht in en 

om Bornem (www.dodentocht.be). Ook Tumbador vzw zal opnieuw aan de start staan. In het 

verleden konden we elk jaar 

rekenen op vele wandelaars, 

helpers en supporters. 

100 km wandelen in 24u is een 

uitdaging. Maar het verleden 

heeft bewezen dat 

Tumbadorsympathisanten 

meestal het einde halen. Ben 

je een sportieveling, of … 

niet? In ieder geval: er zijn nog 

ongeveer 100 dagen om je 

voor te bereiden! Een paar stevige oefentochten (tot ± 50 km), waarvan minstens één 

nachtelijke tocht, uiteraard goede schoenen, en vooral … de goede spirit: dit zijn de 

elementen die de kans op slagen fel verhogen.  

Stappen voor Tumbador en je fysieke inspanning laten renderen voor onze vzw? Door je 

collega’s, familie en kennissen op de hoogte te brengen van je ambitie, kan je hen vragen je 

(figuurlijk) een duwtje in de rug te geven door een sponsorbedrag (bijv. per gestapte km, met 

een bonus als je de finish haalt) te storten. De verzamelde bedragen zullen zeker een stimulans 

voor je zijn tijdens ‘moeilijke’ momenten! 

Wat bieden wij je als ‘beloning’? 24u ondersteuning, door op verschillende plaatsen op het 

parcours rustpunten te voorzien, waar je even kan zitten, iets eten/drinken, van kleren kan 

wisselen (we vervoeren je persoonlijke bagage), een massage krijgen. Dus als je100 km 

wandelen een beetje te veel van het goede vindt, kan je Tumbador ook helpen door te 

helpen.  

Wandelaar, helper, kinesist: geïnteresseerd? Laat ons iets weten! Tot 12 augustus! 
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Financieel verslag 2015 
Om onze projecten in Peru en Guatemala te kunnen blijven ondersteunen zijn er uiteraard 

centen nodig. Hoe geraken we daaraan en 

hoe besteden we die? Je leest het in ons 

financieel verslag. 

We kunnen het jaar opnieuw met een positief 

saldo afsluiten: + 27.010 euro. Bij ongeveer 

gelijkblijvende projectkosten, in vergelijking 

met 2014, namen, vooral door de vele, diverse 

acties de opbrengsten aanzienlijk toe. Giften, 

Sportpaleis, festivals: samen leverden zij meer 

dan € 115.000 op. Hier past maar één woord: 

bedankt! Bedankt aan iedereen die zijn/haar 

steentje bijgedragen heeft aan dit resultaat. En 

dit in naam van alle Guatemalteekse en 

Peruaanse jongeren die we hebben kunnen 

helpen! 

 

Dit positief saldo stelt ons opnieuw in staat om onze financiële reserves verder op te bouwen, 

en zo de duurzaamheid van de projecten te kunnen garanderen. 

 

Inkomsten 

Onze vzw kan rekenen op tientallen “Tumbadorianen”, die op vrijwillige basis tappen en/of 

zich inzetten bij de vele (zomer)festivals. Hierbij 

mogen we zeker de vele verantwoordelijken niet 

vergeten, die niet enkel actief meewerken bij 

een event, maar ook voor het goede verloop 

van de activiteit verantwoordelijk zijn. Totale 

opbrengst van de evenementen: 58.000 euro. 

Giften en allerlei acties brachten globaal 

evenveel op! We konden 177 fiscale attesten 

opmaken, voor eenzelfde totaalbedrag als in 

2014. Het gemiddeld bedrag was 124 euro maar 

dankzij de fiscale aftrekbaarheid daalt de “kost” 

voor de sympathisant tot ± 68 euro. Ook stellen we vast dat meer sympathisanten een 

maandelijkse storting doen via een permanente bankopdracht. 

Een opsomming geven van alle acties die 

werden ingericht zou ons te ver leiden. Op 

www.tumbador.be kan je hierover alle 

informatie terugvinden. Er zijn de “klassiekers”, 

zoals sponsoring van Dodentocht deelnemers, 

meerdere benefiet acties, quiz, … maar ook een 

actieve deelname aan Music for Life, een 

kunstveiling, presentaties in scholen tgv 

projectdagen, … zorgen voor opbrengsten en 

ook voor een toenemende naambekendheid 

van onze vzw.  

http://www.tumbador.be/
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Meerdere sympathisanten dachten aan Tumbador vzw tgv een geboorte, een familiefeest, 

een pensionering. Ook dit zijn schitterende voorbeelden van een onbaatzuchtige inzet voor 

anderen! 

 

Uitgaven 

92% van de uitgaven worden besteed aan onze projecten in Peru en Guatemala. Hiermee 

betalen we niet enkel de tientallen lokale medewerkers, maar zorgen we ook voor de 

infrastructuur en het materiaal dat 

nodig is om de kinderen en jongeren 

met een fysieke beperking te helpen, 

investeren we in de opleiding van 

lokale medewerkers, in sensibilisering 

rond deze problematiek, enz... 

 

Onder de rubriek “diverse” vinden we 

alle kosten terug die gemaakt 

werden om activiteiten in België en 

Latijns-Amerika te ondersteunen. 

Belangrijke items hierin zijn 

verzekeringspremies, drukwerken, 

verzendingskosten, ... We proberen 

deze tot een minimum te beperken, o.a. door onze informatie meer en meer elektronisch te 

verspreiden. Dit geldt niet enkel voor onze Telegram, maar eveneens voor de fiscale attesten. 

 

Nieuws uit het Zuiden 
Guatemala:  Voorstelling Brineidy 

Ik ben Brineidy Ciromy De León, een meisje van 12 jaar. Ik heb 

een zware mentale beperking 

en quadriplegie. Ik leef in mijn 

eigen wereldje, ik trek mij niet 

zoveel aan van wat er rondom 

mij gebeurt. Regelmatig heb ik 

een binnenpretje dan krijg je 

mijn geniepige glimlach te zien. 

Ik heb 5 broers en zussen en we 

wonen samen in een klein huisje 

buiten San Rafael. Om in Gissel 

te raken zijn we een uurtje 

onderweg met de bus. Mama 

verkoopt melk in het dorp en 

dan ga ik altijd mee op haar rug in de draagdoek. Ik ben best 

al groot maar mama blijft het toch goed volhouden. Als 

mama mij niet draagt dan lig ik neer op de grond en kruip ik in 

een bolletje. Nu willen ze in de ergo dat ik zit of ontspannen lig, 

dat vind ik toch maar raar hoor. Als ze mij op het wiebelbed 

leggen dan laat ik mijn mooiste glimlach zien in de hoop dat 

ze nog harder schudden.  
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Nu hebben ze iets nieuws in het ergolokaal, het visuele stimulatiehuisje (heb ik horen vertellen). 

Ze hebben een speelhuis helemaal verduisterd en er lichtjes en blinkende versiering in 

gehangen. Ik vind die lichtjes echt wel geweldig. Ze schudden met glinsterende rammelflesjes 

zodat ik weet waar ze zijn en dan bewegen ze ermee in alle richtingen, ik probeer ze dan te 

volgen met mijn ogen want die lichtjes interesseren mij wel. Als ze mij helpen om aan de flesjes 

te ramellen kan mijn dag niet meer stuk. In het huisje geven ze mij nu soms ook een shantala 

massage, ook al iets nieuws. Dan ga ik languit liggen en ontspan ik helemaal, dat lukt mij 

eigenlijk nooit. Dat mogen ze vaker doen! 

 

Wist-je-dat... 
... Café Mangé, georganiseerd door KWB Boechout, zo maar even 4.000 euro opbracht voor 

Wasi Esperanza in Peru? Het heerlijke Latijns-Amerikaanse eten was weer een schot in de roos. 

Een heel dikke dankjewel aan de organisatie en 

vele helpers! 

… Tumbador een van de goede doelen die een 

cheque in ontvangst mochten nemen van het 

Mater Salvatorisinstituut in Kapellen 

(www.matersalvatoris.be). Dank je aan de 

leerlingen en leerkrachten van deze school die er 

samen voor zorgden dat we opnieuw 1.079 euro 

kunnen investeren in onze projecten in Latijns-

Amerika. 

… de verschillende vastenacties van de 

Basisschool St. Jozef in Heide (www.sint-jozef-

heide.be) maar liefst 2.500 euro hebben 

opgebracht voor Tumbador. Dankjewel aan de directie, de leerkrachten en de leerlingen 

voor alle inspanningen! 

... de Vastentocht die het Sint-Jozefinsituut van 

Essen (www.stjozefasoessen.be) organiseerde de 

mooie som van 700 euro voor Tumbador 

opleverde? Bedankt aan alle leerlingen, 

leerkrachten, directie en sponsors.  

… je ook zelf met je school iets kan doen voor 

Tumbador. Wil je een actie opzetten of gewoon 

onze werking belichten, geef dan zeker een 

seintje via pr@tumbador.be. 

… de DVV Antwerp 10 Miles 285 euro heeft 

opgebracht. Joyce Lefevre (in haar rolstoel) en 

Pascal Joos liepen de wedstrijd voor Tumbador en maakten daarvoor allebei een campagne 

aan op Dono.be. Ze haalden respectievelijk 150 en 135 euro op. Dank je wel aan onze lopers 

voor de inzet! 

 

Veel groeten van het Tumbadorteam! 
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