
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 

 

 

 

Maart 2017 
Hopelijk hebben jullie 2017 even goed ingezet als Tumbador. We zijn al volop bezig met de 

voorbereidingen voor de Dodentocht en de zomerfestival en in Peru zijn er grote 

veranderingen en verbouwingswerken aan de gang. Wat er reilt en zeilt in Noord en Zuid lees 

je in deze Telegram....  

 

Financieel verslag 2016 
De missie van Tumbador vzw is de revalidatie en opleiding van personen met een handicap in 

Guatemala en Peru te ondersteunen. Ook een vzw moet op een bewuste manier met de 

centen omgaan. Daarom willen we je hierbij de 10 belangrijkste elementen uit ons financieel 

verslag opsommen. Het volledige verslag lees je op onze website. 

1) We kunnen het jaar opnieuw afsluiten met een positief saldo: € + 32.169 

2) De uitgaven, gelinkt aan onze projecten in 

Zuid Amerika, stijgen tot bijna € 100.000 

3) Vele, diverse initiatieven, giften, 

Sportpaleisgroep e.a, (zomer)festivals, scholen, … 

leveren meer dan € 145.000 op 

4) 44% van de opbrengsten komen voort door 

het tappen in het Sportpaleis/ 

Stadsschouwburg/… en/of helpen bij de vele 

(zomer)festivals (Tomorrowland, Werchter, ...).  

5) Een waaier van acties zorgen voor 19% van de 

opbrengsten. Acties zoals de sponsoring van 

Dodentocht deelnemers, meerdere Benefiet 

acties, Music for Life, projecten georganiseerd in 

scholen, … 

6) Giften vanaf € 40 geven recht op een fiscaal 

attest. Een storting van net minder dan € 40 kost in 

feite meer dan een overschrijving van € 40. 

7) Voor 2016 kunnen we 258 attesten uitschrijven: dit zijn er 81 meer dan vorig jaar. 

8) Het gemiddelde bedrag per attest is € 119.  

9) 90% van de uitgaven wordt besteed aan onze projecten in Peru en Guatemala.  

10) BEDANKT aan alle medewerkers, sympathisanten, vrijwilligers, sponsors! Bedankt voor 

jullie gulle inzet voor Tumbador het voorbije jaar. We hopen ook in 2017 op jullie te kunnen 

rekenen om onze werking in Zuid-Amerika te kunnen verder zetten en uit te bouwen. Zonder 

jou is dit niet mogelijk! 

 

Aftellen naar de Dodentocht… 
Binnen iets meer dan vijf maanden gaat de 48ste Dodentocht van start! De Dodentocht is een 

niet-competitieve wandeltocht in en om Bornem, met als uitdaging 100 km te wandelen in 

maximaal 24u. Het startschot zal weerklinken op vrijdagavond 11/8 om 21u. 
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100 km wandelen? Zot? NEEN!!! Vorig jaar zijn 12.605 wandelaars gestart, en hebben er 2/3 de 

eindstreep gehaald. En voor 29% van de wandelaars was het een eerste deelname. 

Tientallen tips zouden we hier kunnen vermelden om de slaagkans 

te laten stijgen: schoeisel, voorbereiding, weersomstandigheden, 

voeding, supporters, … maar dit is bij iedereen anders. Sommigen 

wandelen de 100 km ‘met de vingers in de neus’, voor anderen is 

het eerder een calvarietocht. Via deze link kan je een brochure 

terugvinden met praktische tips: 

http://cms.digisecure.be/CMS_pictures/wandelsportvlaanderen/2

01721154810453-gids-dodentocht-2017.pdf 

NIEUW: vanaf dit jaar is dat er geen daginschrijvingen mogelijk zijn. 

Elke wandelaar dient zich vooraf in te schrijven, en dit kan tot 15 

juli. De inschrijvingen zijn gestart op 1 feb, en na 1 week waren er 

al meer dan 1.000 inschrijvingen geregistreerd. Hierbij de link naar 

de site: 

 http://inschrijving.dodentocht.be/Voorinschrijvingen/ 

Veel  wandelaars gaan deze uitdaging (want dat is het toch wel) 

aan, voor een goed doel. Ze laten zich sponsoren en zijn zo extra 

gemotiveerd om de 100 km uit te stappen. Ook Tumbador vzw is reeds vele jaren van de 

partij. Elke jaar zijn er wandelaars die zich voor deze uitdaging laten sponsoren. Ze maken hun 

deelname bekend aan familie, vrienden, collega’s en vragen om een financieel steuntje. Elke 

aldus ‘verdiende’ euro is een extra motivatie tijdens moeilijke momenten. 

Als tegenprestatie vanwege Tumbador ondersteunen we hen tijdens de wandeltocht. We 

bouwen verschillende rustposten op, langs het parcours. We transporteren de bagage, we 

bieden hen een klein hapje/drankje aan, en indien gewenst, een massage. 

Begint het al te kriebelen, om te wandelen of om te komen helpen? Geef dan snel een seintje 

op dodentocht@tumbador.be. Ook met specifieke vragen kan je daar terecht. 

 

Tappen in 2017 
Ook in 2017 wordt er weer volop getapt op verschillende locaties of worden andere taken 

opgenomen door een heel leger vrijwilligers. 

Het eerste evenement (buiten het Sportpaleis en de Lotto 

Arena) was het Schlagerfestival in Mechelen. Dankzij onze 

vrijwilligers kregen we daarvoor 1080 euro. Leuk om te 

weten: we mogen volgend jaar terug werken op dit 

event... een teken dat de organisatie heel tevreden was 

over ons werk. 

We geven alvast nog wat data mee voor 2017: 

-> Coldplay in het Boudewijnstadion: 21/6 en 22/6 

-> Werchter Classic: 24/6 

-> Rock Werchter: 28/6 tot en met 3/7 

-> Werchter Boutique: 8/7 

-> Tomorrowland: 21-23/7 en 28-30/7 

-> U 2: 1/8 

-> Pukkelpop: 16/8 tot en met 19/8 

Inschrijven kan via deze website: http://www.tumbador.be/festivalzomer/ 

 

http://cms.digisecure.be/CMS_pictures/wandelsportvlaanderen/201721154810453-gids-dodentocht-2017.pdf
http://cms.digisecure.be/CMS_pictures/wandelsportvlaanderen/201721154810453-gids-dodentocht-2017.pdf
http://inschrijving.dodentocht.be/Voorinschrijvingen/
mailto:dodentocht@tumbador.be
http://www.tumbador.be/festivalzomer/
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Nieuws uit het Zuiden 
Peru: Nieuwe coördinator in Wasi Esperanza 

Sinds 1 januari 2017 heeft het revalidatiecentrum Wasi Esperanza in Ayacucho een nieuwe 

coördinator. Karime Madeleine Ccollana Palomino volgt na enkele jaren Emilie Wouters op en 

zal vanaf nu alle zaken binnen het revalidatiecentrum coördineren. 

 

Peru: grote verbouwingen in het revalidatiecentrum 

Gezien de grote nood aan meer plaats (groter team, meer medewerkers die een ruimte 

nodig hebben, het groeiende aantal patiënten...) en de vochtproblemen die maar bleven 

aanhouden in het 

gebouwtje van de 

dagopvang werd 

gezocht naar een 

oplossing van het 

revalidatiecentrum Wasi 

Esperanza. Lokaal werd 

gepraat met de 

eigenaars van het huis: 

de Rooms Katholieke 

Stichting Huize 

Buitenveldert, een 

Nederlandse organisatie. 

Zij stonden hiervoor open 

en stelden zelfs voor om 

een heel nieuw 

achterhuis te bouwen met meer mogelijkheden. Zij staan in voor de kosten van de 

verbouwingen en hebben daarvoor een fondsaanvraag gedaan bij de organisatie Wilde 

Ganzen (ook een Nederlandse organisatie) die ondertussen ook positief werd onthaald. 

Daarna werd verder gegaan met de plannen en in de laatste week van december is het 

achterhuisje tegen de vlakte gegaan. Na de afbraakwerken volgt de opbouw en de plan is 

dat het gebouw helemaal af zal zijn in juni.  Op de begane grond zullen de activiteiten van 

de dagopvang plaatsvinden met een uitgebreide keuken. Op de 1ste verdieping komen 

bureauruimtes voor verschillende afdelingen (gezondheid, opvoeding, inkomsten, onderzoek, 

etc.) en een grote vergaderzaal en polyvalente zaal. Op het dak gaat er plaats zijn om 

materiaal te stokkeren, te wassen, te drogen...  

Wordt vervolgd! 

Graag bedanken we van harte Peter Hesp en Leo Boon die voor hun respectievelijke 

organisaties mee hun schouders onder het project zetten. 

 

Wist-je-dat... 
 

… wij opnieuw op zoek zijn naar een kinesitherapeut(e) en een ergotherapeut(e) om ons 

project in Peru te versterken vanaf september 2017. Op 8 maart vindt een eerste infosessie 

plaats in Gent, op 21 maart kan je terecht in Antwerpen. Alle actuele info vindt je op onze 

website en op onze sociale media. 
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… wij opnieuw dopjes en bierlipjes van Maes en Maes Radler verzamelen? Per 1.000 stuks krijgt 

Tumbador 100 euro gestort van Maes in het kader van de actie “Vollenbak voor de 

vereniging”. Sparen kan tot 30 april. Heb jij dopjes/bierlipjes? Graag een seintje via 

pr@tumbador.be 

 

… een van de helpers bij AC/DC zijn “rosse rommel” in 

potten bewaarde? Toen Danny De Man al zijn kleingeld 

telde bleek er meer dan 460 euro in zijn potten te zitten.  

Daarvan stortte hij 200 euro aan Tumbador. Dankjewel! 

 

… de basisschool Sint-Lutgardis Merksem momenteel een 

wafelverkoop organiseert ten voordele van Tumbador. 

Daarnaast staat er ook in elke klas een spaarpotje. De 

bedoeling is dat de kinderen thuis een klusje gaan doen en een centje verdienen en dit in het 

spaarpotje van de klas steken. De klas die de meeste opbrengst heeft gemaakt, krijgt van de 

school een verwenpakket voor de klas. Alvast bedankt voor deze mooie actie! 

 

… wij momenteel al 1.100 likes hebben op Facebook. Deel onze pagina  

www.facebook.com/tumbador.vzw met je vrienden voor informatie over Tumbador, leuke 

weetjes en tal van hartverwarmende verhalen. 

 

… een eenmansactie van Jeroen De Meyer 3000 Tsjechische kronen of ongeveer 110 euro 

heeft opgeleverd. Jeroen ging vorig jaar op wandelvakantie naar Železná Ruda, in het 

skigebied Špičák, en kreeg op het eind van de reis van zijn medepassagiers de overschot van 

hun Tsjechische kronen ten voordele van Tumbador. Dank je wel voor dat mooie initiatief! 

 

… Willeke, Luana, Heleen en Vanessa op 23 maart naar Wasi 

Esperanza vertrekken. Dat zijn vier studenten Graduaat 

Orthopedagogie aan Qrios in Hasselt. Ze gaan in het kader 

van hun eindwerk een maand lang aan de slag in ons project 

in Ayacucho, Peru. 

 

… het Radio2-programma De Zoete Inval op 11 februari werd 

gespeeld ten voordele van Tumbador? Dat leverde 1.000 euro 

op, het maximale bedrag. Dank je wel, Gert Verhulst, Rob 

Vanoudenhoven en Maaike Cafmeyer want dat waren de 

panelleden van dienst. Je kan het programma herbeluisteren via http://www.radio2.be/de-

zoete-inval 

 

... het tappen in de Lotto Arena en het Sportpaleis het mooie bedrag van 10.000 euro 

opleverde in het najaar van 2016? Een dikke merci aan al onze tappers en 

verantwoordelijken! 

 

… wij ook in 2017 een fiscaal attest mogen afleveren voor giften vanaf 40 euro? Meer info op 

http://financien.belgium.be 

 

Veel groeten van het Tumbador-team! 
 

http://www.facebook.com/tumbador.vzw
http://www.radio2.be/de-zoete-inval
http://www.radio2.be/de-zoete-inval

