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Juli 2016 
De zomervakantie dient zich aan... en de zomer hopelijk ook binnenkort! Onze vele 

sympathisanten laten zich zeker niet tegenhouden door het mindere weer, want er werden de 

laatste maanden massaal veel acties gehouden ten voordele van onze vzw... En wat er met 

de opgehaalde centen gebeurt kan je ook lezen in deze Telegram. Een heerlijk 

zomer(vakantie)gewenst! 

 

Megacheque Prinsenhof Grimbergen  
In september startte de school Prinsenhof in Grimbergen het schooljaar met het thema ‘kijken 

door een andere bril’. En dat deden ze ook voor onze vzw die zorgt voor kinderen en mensen 

die het minder goed hebben. Een wintermarkt, 

sponsortocht en vastenmaaltijd werden georganiseerd 

door heel veel gemotiveerde leerkrachten, ouders en 

directie en de kinderen die hun beste beetje voorzetten. 

Dit alles leidden tot een gigantische cheque die we 

mochten ontvangen en waarop het fenomenale 

bedrag van maar liefst 12 850 euro prijkte. Afsluiten 

deden de kinderen het projectjaar met een Latijns-

Amerikaans liedje dat de kinderen van de derde 

kleuterklas samen met hun leerkrachten aan de hele 

school leerden. Een heel dikke dankjewel aan het hele schoolteam, alle leerlingen en in het 

bijzonder de werkgroep KiVoWe! 

 

Tumbador T-shirts 
De vele festivalvrijwilligers die instaan voor security of andere taken 

(ondermeer op Werchter, Tomorrowland, Graspop en Trézart) en waarvoor 

Tumbador in ruil een mooie cent ontvangt krijgen een tof t-shirt vanuit 

Tumbador. Deze t-shirts zijn gemaakt en gesponsord via het werk van Jenny 

De Crée die zich daarnaast zelf per opbod heeft 'verkocht' aan de hoogste 

bieder als kokkin voor extra financiering van deze t-shirts. Ook Batimmo 

sponsorde een deel van de T-shirts... heel binnenkort te bewonderen!  

 

Laat van je horen 
Justsayit@tumbador.be is een mailadres dat in het leven geroepen werd om onze vele Noord-

vrijwilligers een hart onder de riem te steken of beter gezegd 

als mogelijkheid om hun hart te luchten. De Noord-vrijwilligers 

zijn ondermeer al onze tappers, leden van 

(Noord)werkgroepen en iedereen die zich vanuit ons land 

inzet voor de projecten in het zuiden. 

Soms hebben ze bedenkingen, frustraties of nuttige tips die ze 

vanaf nu steeds kwijt kunnen... Elk bericht zal worden 

beantwoord :-) En om er geen klaagbankje van te maken, de 

Noord-vrijwilligers kunnen er ook steeds terecht met praktische vragen over hun taken, 
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statuten, verzekeringen, enz. Ook positieve ervaringen mogen gedeeld worden via deze 

weg... want Tumbador kan maar groots zijn met tevreden vrijwilligers, zowel in Zuid als Noord. 

 

Leuke en lekkere quiz op 4 juni 
Voor de 11de maal organiseerde Tumbador zijn algemene quiz. Ook dit jaar werd het weer 

een geslaagde editie. 28 ploegen streden om de eerste plaats, die verdiend ging naar Den 

Bloten Aap. Een kleine 200 mensen kwamen, 

quizten en zagen dat het goed was! 

De teneur achteraf was zo goed als uitsluitend 

positief, zodat zij die willen reeds kunnen studeren 

voor editie 2017! Enorm bedankt aan iedereen: 

quizzers, helpers, vrijwilligers en aan Luc, die reeds 

11 jaar deze quiz in elkaar steekt! Bedankt! 

Ook onze vrijgevige bakkers mogen we niet 

vergeten! Zij gaven gratis hun overschot weg 

zodat onze quizzers konden genieten van een 

koffiekoek, stukje taart of patéke. Daarom ook 

een welgemeende merci aan bakkerijen Van 

Landeghem (Mariaburg), De Coster (Kapellen) en de Kalmthoutse bakkers Van Thillo, Wouters 

en Prenen. 

 

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. 

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 als de bliksem iets weten via 

dodentocht@tumbador.be! Tot 12 augustus! 

 

Nieuws uit het Zuiden 
Peru: Update van de laatste maanden 

In Wasi Esperanza blijft het ruisen en bruisen. Een overzichtje: 

• In april kregen we een groep van 7 gemotiveerde studenten orthopedagogie voor 

twee weken over de vloer. Er werden veel activiteiten georganiseerd, daguitstappen, 

speciale therapie momenten en veel plezier gemaakt.  
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• We vierden de 3de verjaardag van Wasi Esperanza, in het teatro municipal van 

Ayacucho op 1 april 2016.   

• Verpleegster Zulma organiseerde een 

vaccinatiecampagne om de kinderen en 

personeel te wapenen tegen de komende 

griepperiode. Nu de winter goed is ingetreden 

kunnen we dat wel gebruiken! 

• In San Miguel gingen we op daguitstap 

naar het zwembad met de kinderen en ouders. 

Heerlijk spetteren in het water!  

• We hebben, naar jaarlijkse traditie, 2 

bezoekende verenigingen over de vloer 

gehad, MMI en MISION USA. Vanuit het MMI 

komen er 2 kinesitherapeuten uit Arequipa ons bezoeken en zij brengen veel orthopedisch 

materiaal mee, om aangepaste steunzolen te maken, neurologische rolstoelen te geven aan 

de patiënten die het nodig hebben en oriëntatie rond therapie te geven. Dit jaar waren er 

zowaar zelfs 2 ‘sta-apparaten’ bij. Ook 

de Mision USA kwam langs en zag dat 

het goed was. Dit jaar werden er zelfs 

consultaties van een cardioloog en 

orthopedist georganiseerd. Zo kregen 

al onze kindjes met het syndroom van 

Down een echografie van hun hart en 

de kinderen met orthopedische 

problemen konden geëvalueerd 

worden. Verder komt ook de pediater 

elk jaar met veel plezier en 

enthousiasme terug om onze patiënten 

verder te kunnen helpen rond 

diagnose, medicatie en ander advies.  

• Tussen al deze activiteiten door blijven we uiteraard therapie geven, weliswaar met 

minder capaciteit omdat we tot nu toe geen lokale kinesitherapeut vinden. Daardoor zitten 

we met een langere wachtlijst, wat we snel hopen te verhelpen. 

• Voor onze area ‘bisuteria’ (juwelenatelier) breken er nieuwe tijden aan. We hebben 

subsidies gekregen van de provincie West-Vlaanderen waarmee we onze ‘inkomen 

genererende area’ een nieuw leven kunnen inblazen. 

Volgende week start een nieuwe persoon als 

verantwoordelijke van de area. Samen met de mama’s 

gaat hij op zoek naar een vast product dat we kunnen 

maken en verkopen, gaat hij een business plan opstellen 

en bezig houden met de marketing. Kortom we gaan 

professionaliseren om zo meer eigen inkomsten te 

bekomen en een deel van de werking van Wasi 

Esperanza te kunnen bekostigen. Jullie zullen er vast en zeker nog van horen  

• Het kan niet allemaal rozengeur en maneschijn zijn... We hebben besloten eind juni de 

deuren van ons revalidatiecentrum in San Miguel te sluiten. Dit omdat we geen 

kinesitherapeut vinden die vrijwilligster Lore kan vervangen. Het is een moeilijke beslissing 

geweest en we hebben er lang over gedaan om de knoop door te hakken maar alle tekenen 
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wijzen in de richting dat het project niet kostenefficiënt meer was. Uiteraard doen we dit niet 

van de ene dag op de andere en voorzien we opvang voor de patiënten die het nodig 

hebben. 

 

Guatemala: Anouk stelt ergotherapeut Diego voor 

Na drie maanden samen werken in het hetzelfde lokaal is het tijd om mijn Guatemalteekse 

collega Diego aan jullie voor te stellen. 

Hola Diego, kan je je even voorstellen? 

Ik ben een gelukkig persoon van 25, ik ben een grappenmaker. Mijn filosofie is dat een lach 

de beste therapie is in het leven. Ik hou van avontuur en droom 

ervan mijn land te kunnen veranderen in een eerlijk land zonder 

corruptie. Ik woon met mijn grootvader, moeder en twee broers in 

San Rafael. Mijn vader woont niet bij ons aangezien hij in een 

ander dorp werkt. 

Sinds wanneer werk je hier? 

Sinds 3 jaar werk ik in asociación Gissel. Ik zocht werk en doña Lidia 

Barrios, mijn tante en één van de oprichtsters van het centrum, 

vertelde me dat het een goede kans was. 

Waarom wou je hier graag werken? 

Een aantal jaar geleden heb ik een ongeval gehad waarna ik zelf 

therapie kreeg in Gissel. Na deze periode heb ik mezelf de 

afspraak gemaakt dat ik op een dag personen zou helpen die 

hulp nodig hebben, zoals ik ooit zelf hulp heb gekregen. 

Heb je voor ergotherapeut gestudeerd? Waar heb je de kennis 

opgedaan die je nu hebt? 

Nee ik ben geen ergotherapeut van opleiding. Momenteel studeer ik voor psycholoog, ik heb 

enkel op zaterdag les. Wat ik weet van ergotherapie heb ik geleerd van vroegere collega’s 

en stagairs. Af en toe komt er iemand mij ook bijscholing geven. Ik zoek ook veel op op 

internet. Ik hou ervan om creatief te zijn tijdens mijn werk en in deze job is dit noodzakelijk. 

 

Wist-je-dat... 
... we recent £500 mochten in ontvangst nemen naar aanleiding van de BT Chairman’s 

Awards? Met die awards wil communicatiebedrijf BT Group 

vrijwilligerswerk promoten bij zijn werknemers. Onze vzw werd 

voorgedragen door Philip Maes. 500 Britse pond is welgeteld 618,85 

euro. Bedankt, BT en Philip! 

 

... onlangs langsgingen in de Basisschool St. Jozef in Heide (www.sint-

jozef-heide.be) om er lichtjes uit te delen met het Tumbador-logo? We deden dat uit dank 

voor de vastenactie die maar liefst 2.500 euro heeft opgebracht voor Tumbador.  

 

... Josy en François vierden dat ze 50 jaar getrouwd waren... In plaats van cadeaus vroegen ze 

centjes voor Tumbador, waarvoor we hen graag van harte bedanken. Misschien is dit ook wel 

een idee voor jouw volgende feest? Meer info kan je altijd bekomen via pr@tumbador.be 

 



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 

... het tappen in het Sportpaleis en Trix weer een heel mooi bedrag opleverden? 14.500 euro 

dankzij Sportpaleis/Lotto Arena en 1.600 euro via Trix. Een dikke dankjewel aan onze 

honderden gemotiveerde tappers! 

 

… we tijdens een gezellige drink in Bar 11, in hartje 

Antwerpen,  de wheeler hebben voorgesteld die 

Tumbador vorig jaar heeft ingezameld via een 

crowdfundingcampagne. Rolstoelatlete Joyce Lefevre 

verdedigde met deze wheeler alvast de Belgische kleuren 

op het EK rolstoelatletiek in Grosseto. We mochten voor 

deze crowdfuncingcampagne niet alleen rekenen op vele 

kleien donoren maar ook op een genereuze gift van 

Deltronic, een verdeler van telecomoplossingen. Frank Mortelmans van FM Graphics 

bekleedde de wheeler in de kleuren van Tumbador.  

 

... het Fonds K.S.A. St.-Stanislas voor ons project in San Rafael, 

Guatemala 1.500 euro stortte? De gift kwam er om 

ergotherapeute Anouk De Permentier te ondersteunen die begin 

februari voor Tumbador naar Guatemala vertrok. We willen K.S.A. 

St.-Stanislas danken voor het vertrouwen en zorgen er voor dat de 

gift goed wordt besteed om onze werking in Guatemala verder te 

versterken. 

 

... De 1ste communicanten en vormelingen van de parochie Heide 

Tumbador als goed doel hebben gekozen? Het ingezamelde geld 

bedroeg 400 euro. Bedankt, allemaal! 

 

... Liesbet Cornelissens haar eerste 

marathon liep en zich liet sponsoren ten 

voordele van Tumbador? Vrienden, familie en collega’s doneerden 

zo maar even 2.440,39 euro! En Liesbet liep de marathon (uiteraard 

in Tumbador-shirt!) uit, ondermeer met de centen als extra 

motivatie... 

 

…Tumbador een storting van 300 euro ontving van Mater Dei 

Zegersdreef (www.materdei-zegers.be) in Brasschaat. Op 4 maart 

ging Liesbeth Jorissen er Tumbador voorstellen in de instapklas en 

de drie kleuterklassen. Dank je aan Liesbeth voor de uiteenzetting, 

aan de school en de leerkrachten voor deze kans en aan de 

leerlingen voor de aandacht en het enthousiasme. 

 

… onze jaarlijkse benefiet voorzien is op 22 en 23 oktober. Schrijf die 

data alvast in je agenda! 

 

… Turmbador ook tijdens de zomermaanden actief blijft. Je vindt ons op de zomerfestivals en 

je kan ons volgen via de website en op de sociale media (Facebook, Google+, Twitter).  

 

Veel groeten van het Tumbadorteam! 

http://www.materdei-zegers.be/

