
Tumbador vzw - Revalidatie in ontwikkelingslanden 

Ericalaan 42, 2920 Kalmthout - tel. 0479/65.01.89 

www.tumbador.be - info@tumbador.be 

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

 

 

 

Januari 2017 
Het einde van 2016 is in zicht. Voor de meesten onder ons was dit een jaar met hoogtes en 

laagtes maar Tumbador vzw kijkt opnieuw terug op een geslaagde rit. We hebben nieuwe 

vrijwilligers naar Guatemala en Peru gestuurd, tal van evenementen georganiseerd, veel 

sponsoring ingezameld en ons opnieuw geamuseerd in het Sportpaleis en op de 

zomerfestivals. Prettig eindejaar aan al onze sympathisanten en laten we van 2017 ook een 

succes maken! 

 

Music for Tumbador 
Terwijl we dit schrijven is Music for Life nog niet van start gegaan maar het ziet er naar uit dat 

het opnieuw een warme week wordt voor Tumbador. Wij hebben besloten dit jaar zélf geen 

acties op poten zetten maar we 

ondersteunen natuurlijk ten volle de acties 

die sympathisanten voor ons organiseren. 

Zo zullen Joyce Lefevre en Leen Van 

Doorslaer op 18 december pannenkoeken 

en wafels bakken voor Tumbador. Eerder dit 

jaar verkochten de gidsen van Scouts Bunt 

Ekeren soep ten voordele van Tumbador. 

Scouts Bunt Ekeren is de scoutsgroep waar 

onze nieuwe vrijwilliger Sofie Johnson  leiding en groepsleiding is geweest. Verder zal 

Tumbador ook een van de goede doelen van Baloise for Life worden. Het personeel van deze 

verzekeringsgroep zet verschillende activiteiten op poten om geld in te zamelen dat dan 

wordt verdeeld onder 33 goede doelen. Hoeveel al deze acties hebben opgebracht kom je 

te weten tijdens De Warmste Week (18-24 december), via StuBru of via onze eigen kanalen. 

Ook zin om nog iets op poten te zetten voor Tumbador? Laat het ons dan weten via 

musicforlife@tumbador.be. 

 

Laatste dagen voor belastingvoordeel!  
We tellen volop af naar 2017 en dus herinneren we graag de fiscale aftrekbaarheid van 

giften. Wie bij zijn belastingaangifte 

2016 gebruik wil maken van dit 

voordeel, moet zijn storting doen vóór 

1 januari. Alleen giften vanaf 40 euro 

(op jaarbasis!) komen hiervoor in 

aanmerking en voorwaarde is wel dat 

de gift werd gedaan aan een erkende 

vzw, zoals Tumbador. Wil jij gebruik 

maken van dit systeem? Doe dan tijdig 

een storting op de rekening van 

Tumbador (BE20 3204 4372 5156). Je 

krijgt dan in de loop van 2017 een fiscaal attest opgestuurd om bij je belastingaangifte te 

voegen.  

 

  Tumbador Telegram 
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Van Nekkerhal tot zomerfestival 
Ook volgend jaar zal Tumbador opnieuw aanwezig zijn op de zomerfestivals en het belooft 

een spannend festivaljaar te worden met de passage van 

Radiohead op Rock Werchter, Guns N’ Roses op Werchter Classsic 

en Robbie Williams op Werchter Boutique. Opgelet! Ons 

festovalseizoen begint dit jaar érg vroeg want Tumbador zal ook 

aanwezig zijn op Mechelen Schlagert! Inschrijven daarvoor kan via 

http://evenementen.tumbador.be Wie zich hiervoor engageert 

heeft een streepje voor bij de verdeling van de zomerfestivals. Alle 

details over de zomerfestival volgen later maar hier is alvast de 

volledige kalender: 

 

20 januari: Mechelen Schlagert 

21-22 juni: Coldplay, Koning Boudewijnstadion 

24 juni: Werchter Classic 

28 juni- 3 juli: Rock Werchter 

8 juli: Werchter Boutique 

21-23 juli en 28-30 juli: Tomorrowland 

14-21 augustus: Pukkelpop 

9-10 september: Trezart 

 

Nieuws uit het Zuiden 
Peru: gezondheidscampagne 

In november maakte Wasi Esperanza zich op voor verschillende sensibiliseringscampagnes. 

Sofie Johnson stuurde ons volgende verslag: 

  

“Naast het geven van therapie aan onze kinderen hier in het centrum is een heel groot deel 

van onze taak sensibilisering van de ouders. Niet 

enkel rond de handicap van hun kind maar 

rond gezondheid in het algemeen, ook voor 

zichzelf. Daarom worden er af en toe 

campagnes rond gezondheid georganiseerd. 

Vrijdag 18 november hadden we dus zo een 

campagne. Dit keer waren er 3 verschillende 

onderwerpen. Ouders konden met hun kind 

langs de tandarts, er werden vaccinaties 

gegeven en er werd een kleine presentatie 

gegeven rond infectieuze ziekten. Wij proberen 

de ouders dus zo goed mogelijk te informeren 

en ook te motiveren om naar deze campagnes 

te komen. Het is een mooie kans om hun kind de 

beste zorgen te geven. Onze verpleegster leidt dit alles in goede banen en al de rest van het 

personeel krijgt een taak toegewezen: mensen ontvangen, de tandarts assisteren,… Mijn taak 

was op de kinderen passen als ouders even rustig een gesprek wilden hebben. Een taak die ik 

met plezier opnam! 

http://evenementen.tumbador.be/
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De week erna was er een uitstap gepland naar niñobamba, warm water baden in de buurt 

van Ayacucho. Met de bus vertrokken we ’s morgens voor een 3 uur durende rit. Voor ons 

Belgen lijkt dit al heel ver maar hier is het niet ongewoon om zover te moeten rijden. Daar 

aangekomen kreeg elk kind een kwartiertje therapie in het 

water, de ouders waren ook welkom om mee te doen. Het 

water was wel heel warm wat toch zorgde voor een aantal 

bange kinderen, maar met hulp van de mama”s hebben 

we ze er toch allemaal eventjes in gekregen. Nadat alle 

kinderen therapie hadden gekregen hebben we dan samen 

gepicknickt. Een picknick is hier geen pistolets of sandwiches 

met kaas en choco. Onze picknick bestond uit gebraden kip 

met aardappelen en groentjes. Superlekker en smaakte 

heerlijk na zo lang in het water te hebben gezeten! Moe en voldaan kropen we terug op de 

bus om onze tevreden ouders en kinderen terug in Ayacucho af te zetten. 

Tot de volgende! 

Sofie” 

 

San Rafael: sponsoring GROS Kalmthout 

Op 29 november stelden Stefanie Vanbeveren en Anouk 

De Permentier ons project voor tijdens een infosessie van 

het GROS Kalmthout. Het GROS (Gemeentelijke Raad 

voor Ontwikkelingssamenwerking) reikt jaarlijks subsidies 

uit aan concrete projecten in het buitenland. Dit jaar 

kreeg Tumbador geld voor de aankoop van… 

naaimachines. 

 

Stefanie en Anouk leggen uit:  

“Sommige ouders moeten ver reizen om in het 

revalidatiecentrum in San Rafael (Guatemala) te 

geraken. Vele mama’s wachten dan ook in het centrum op hun kind totdat de therapie 

afgelopen is. Tijdens het wachten worden regelmatig workshops georganiseerd. Op deze 

manier leren ze handwerk, lezen, schrijven, … Zo werd bijvoorbeeld een workshop recyclage 

georganiseerd en leerden de mama’s mooie lampen, eiermandjes en portefeuilles maken. 

 

In Asociación Gissel droomt men ervan 

naaiworkshops te organiseren voor de ouders van 

personen met een handicap. Op deze manier leren 

ze zelf kleren maken om te verkopen, wat een extra 

centje kan opleveren. Dit is altijd welkom gezien hun 

moeilijke financiële situatie.  

 

Misschien kunnen sommige patiënten van het 

revalidatiecentrum, al dan niet onder begeleiding 

van een therapeut of ouder, in de toekomst ook zelf 

iets naaien. Als deel van de therapie, maar ook als zinvolle activiteit. Nog mooier zou zijn als ze 

ooit hun eigen spulletjes kunnen verkopen… 

Daarom zocht Asociación Gissell extra steun om enkele degelijke naaimachines aan te 

kopen. Hiervoor dienden we via vzw Tumbador een aanvraag in bij de Gemeentelijke Raad 
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voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) van Kalmthout. Zij steunden met 750 euro, hiermee 

kan men al een paar mooie machines aankopen.  

 

Door de recente groei van het revalidatiecentrum in San Rafael zijn alle lokalen ingenomen 

als therapie- en klaslokaal. De bouw van een nieuw multifunctioneel centrum bleek 

noodzakelijk en momenteel is de ruwbouw een feit. Door een gebrek aan fondsen in San 

Rafael laat de afwerking van het gebouw nog even op zich wachten. Voorlopig is er geen 

goede, veilige plek om de machines te plaatsen en te gebruiken, waardoor de aankoop van 

de naaimachines nog even is uitgesteld. En zo komen we bij onze volgende aanvraag voor 

de GROS van Kalmthout. We vroegen hen namelijk steun voor de afwerking van de 

multifunctionele ruimte. “ 

 

Wordt vervolgd… 

 

Wist-je-dat... 
 

… Abel Köning werd geboren op 18 november? Zijn ouders Marieke Boonen en Martin König 

vroegen hun hun familie en vrienden om geld te storten voor Tumbador/Wasi Esperanza, een 

project dat ze kennen via hun vriendin Stefanie Vanbeveren. Met het ingezamelde geld zal 

een psycholoog worden aangeworven om de ouders en kinderen de nodige psychologische 

ondersteuning te geven. Meer info op http://wasi-nl.weebly.com. Proficiat, Marieke en Martin, 

en dank je wel voor dit mooie gebaar!  

 

… wij dankzij Bart en Brigitte Wouters-Smets 3.835 euro mogen 

bijschrijven op onze rekening? Bart en Brigitte, de ouders met 

Emilie Wouters,vierden samen met vier van hun vrienden hun 

verjaardag in sixties-stijl. In plaats van cadeautjes vroegen de 

zes aan de genodigden om een storting te doen voor twee 

goede doelen waaronder Tumbador/Wasi Esperanza. Dank 

je wel voor dit mooie gebaar!!! 

 

…Personeelskringen KBC SAMEN een cheque van 2.500 euro schonk aan Tumbador? KBC 

SAMEN is de personeelsverening van KBC. Op 11 september stond Tumbador met een standje 

op het personeelsevent in Antwerpen om er koffie, koffiekoeken, frisdrank en snoep te 

verkopen maar ook om Tumbador bekend te maken bij de 2.000 personen die gebruik 

maakten van de parking waar wij stonden. Dankjewel aan iedereen die dit heeft mogelijk 

gemaakt! 

 

… quizploeg Dementia Praecox op zaterdag 10 juni een quiz organiseert ten voordele van 

Tumbador? Plaats van het gebeuren: het Ontmoetingscentrum Godsheide, een 

deelgemeente van Hasselt. Alvast een eerste datum om te noteren in je nagelnieuwe 

agenda!  

 

Beste wensen van het Tumbador-team! 

http://wasi-nl.weebly.com/

