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Juli 2017 
3...2...1... de vakantie is begonnen! Maar dat betekent niet dat de Tumbadorianen 2 

maanden liggen te luieren op een strand. Op de projecten wordt er hard verder gewerkt en 

ook in België zijn velen actief... op de zomerconcerten, met het stappen van de Dodentocht 

en nog veel meer... Lees even mee wat er tijdens de vakantie zoal gebeurt. 

 

Aftellen naar de Dodentocht… nog een maand 
Nog een kleine maand en dan wordt in Bornem de start gegeven van de 48ste Dodentocht, 

een recreatieve wandeling waarbij 100km moet worden afgelegd in 24 uur. Sinds enkele jaren 

is Tumbador daar (terug) vertegenwoordigd.  

 

Wij zoeken nog steeds mensen die willen wandelen ten voordele van Tumbador. Wij zorgen 

op 11 augustus voor 

bijkomende rustposten 

langs het parcours, 

transporteren de bagage, 

bieden een klein 

hapje/drankje aan, en 

indien gewenst ook een 

massage.  

 

Wie er al zeker zullen bijzijn 

op 11 augustus zijn Joyce 

Lefevre en Jeroen De 

Meyer. Joyce gaat voor de derde en laatste keer de Dodentocht rijden in haar rolstoel voor 

Tumbador. Ze hoopt met haar deelname 1.000 euro in te zamelen voor onze vzw. Jeroen start 

voor de tweede keer en mikt op 2.000 euro. Beide hebben op Dono.be een pagina 

aangemaakt waar je een bijdrage kan leveren om hen te steunen bij deze onderneming. 

 

Ook terug van weggeweest is Juan. Juan is onze mascotte. Hij zit net als Joyce in een rolstoel 

maar omdat Juan een pluchen beer is moet hij worden geduwd. Met Juan vragen we 

aandacht voor de praktische problemen van mensen met een handicap én willen we 

Tumbador extra in de kijker plaatsen. 

 

Wil jij graag meewandelen of een van de wandelaars sponsoren? Wil jij Juan een stukje 

duwen? Of misschien wil je wel een Tumbador-post onderweg bemannen en zorgen voor 

onze moedige stappers? Geef dan snel een seintje op dodentocht@tumbador.be. Ook met 

specifieke vragen kan je daar terecht. 

 

Opgelet: wie dit jaar de Dodentocht wil stappen -al dan niet voor Tumbador- heeft maar tot 

15 juli om in te schrijven via www.dodentocht.be! Nieuw is wel dat je een annulatieverzekering 

kan afsluiten mocht je onverhoopt toch niet kunnen deelnemen. 

 

  Tumbador Telegram 

http://www.dodentocht.be/


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 

Geslaagd tap-voorjaar 
Dankzij de inzet van heel veel gemotiveerd tappers 

mocht Tumbador VZW voor onze tapbeurten in 

Sportpaleis, Lotto Arena en Stadsschouwburg het mooie 

bedrag van 14.907,65 euro op zijn rekening bijschrijven 

om goed te besteden in Guatemala en Peru! Enorm 

bedankt daarvoor! Ook in de zomer zijn we aan de slag 

op verschillende festivals en in het najaar tappen we 

verder, zoals steeds. Wil je ook beginnen te tappen? 

Registreer je dan op evenementen.tumbador.be 

 

 

Nieuws uit het Zuiden 
Peru: nieuw centrum in gebruik genomen 

Het centrum Wasi Esperanza heeft zijn intrek genomen in het nieuwe gebouw. Er zijn nu veel 

meer ruimtes, veel meer licht en zonnepanelen zorgen 

voor warm water. Met andere woorden: we zijn klaar 

om nog betere opvang te bieden aan kinderen met 

een handicap uit Ayacucho en de ruime omgeving. 

 

Peru: succesvolle crowdfunding 

In juni nam Wasi Esperanza deel aan een online 

crowdfunding campagne om permanent deel te 

kunnen maken van een online platform Global Giving. 

We zijn heel blij en trots om te kunnen vertellen dat we de doelstelling van 5000 dollar door 40 

verschillende donateurs hebben behaald! Weer een andere bron van inkomsten dus... 

Meer info over de actie vind je hier: https://www.globalgiving.org/projects/change-mindset-

of-a-physically-disabled-child-peru 

 

Guatemala: klikken kan geld opbrengen! 

Enkele jongeren uit het dorp San Rafael hebben een professioneel promofilmpje hebben 

gemaakt over de Asociacion Gissell, het revalidatiecentrum dat door Tumbador gesteund 

wordt. 

Het is te vinden op Facebook: 

https://www.facebook.com/Sanmarcosenlinea/videos/1184812158314919 Voor elke persoon 

die het filmpje bekijkt krijgen ze 10 cent, .... dus hoe meer mensen in de wereld het filmpje zien 

zoveel meer geld er bij het revalidatiecentrum terecht komt.  Klikken dus om mee geld in te 

zamelen, en bovendien krijg je een mooi zicht op de werking van het centrum.  

 

Wist-je-dat... 
 

… we nog enkele plaatsen hebben voor mensen die willen komen helpen op Pukkelpop. In 

ruil voor een paar uurtjes vrijwilligerswerk kan je mee genieten van dit topfestival met 

optredens van ondermeer Cypress Hill, Editors, Fritz Kalkbrenner, Mumford & Sons, Ryan Adams 

en The Van Jets. De volledige line-up vind je op www.pukkelpop.be. Je aanmelden voor 

vrijwilligerswerk kan via http://www.tumbador.be/festivalzomer/PKP.html 

 

https://www.globalgiving.org/projects/change-mindset-of-a-physically-disabled-child-peru
https://www.globalgiving.org/projects/change-mindset-of-a-physically-disabled-child-peru
https://www.facebook.com/Sanmarcosenlinea/videos/1184812158314919
http://www.tumbador.be/festivalzomer/PKP.html
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… Tumbador ook dit jaar een van de goede doelen van Music for Life wordt? Heb jij zin om 

een actie op poten te zetten? Lata dan van je horen via musicforlife@tumbador.be 

 

… de Sint-Ludgardisschool Merksem (SLM) wafels 

verkocht ten voordele van Tumbador. In totaal kregen 

we 4.500 euro uitgereikt. Hartelijk dank aan iedereen die 

geholpen heeft dit prachtige resultaat te realiseren, in het 

bijzonder aan Tibby Bloemen (3KC) die haar schouders 

onder deze actie heeft gezet.  

 

... onze algemene quiz op 13 mei in Kalmthout weer een 

groot succes was? Er namen 28 ploegen deel en de quiz 

werd gewonnen door Amnesia dat het nipt haalde van 

Musti Goes Classic en Korsakov.  

 

… we 2.000 kroonkurken en bierlipjes opgestuurd naar Maes. De actie Vollenbak Voor De 

Vereniging heeft ons dus 200 euro opgeleverd. Dankjewel aan iedereen die zijn of haar 

steentje heeft bijgedragen. 

 

… er ook 33 ploegen deelnamen aan 'K WIS 't voor Tumbador. Deze quiz in Godsheide 

(Hasselt) was een initiatief van Dementia Praecox en iedereen was lovend over de geoliede 

organisatie. Er werd een onderscheid gemaakt tussen 'echte' en quizploegen en 'ad hoc' 

samenwerkingen. In de pauze was er een interview met onze penningmeester Dirk Maes. De 

quiz werd uiteindelijk gewonnen door God's Machine. 

 

… Eric Johnson, zijn zus Veerle Johnson en Joyce Lefevre 1.919 euro hebben opgehaald door 

de Antwerp 10 Miles ten lopen/rollen ten voordele van 

Tumbador. Ze zochten 100 personen die elk 1 euro per 

miles wilden storten. Uiteindelijk waren er 118 mensen 

die een bijdrage leverden. Sofie Johnson, die 

momenteel als vrijwillig kinesitherapeute aan de slag is 

in Wasi Esperanza is de dochter van Eric. Dank je voor 

de sportieve inspanning en voor de bijdragen. Je kan 

nog steeds storten op rekeningnummer BE66 7895 3310 

4843 met vermelding "10 miles". 

 

… onze Noord-vrijwilligers met al hun vragen, opmerkingen en praktische vragen over bv. hun 

taken, statuten en verzekeringen nog steeds terecht kunnen op justsayit@tumbador.be.  De 

Noord-vrijwilligers zijn ondermeer al onze tappers, onze vrijwilligers op de zomerfestivals, leden 

van (Noord)werkgroepen en iedereen die zich vanuit ons land inzet voor de projecten in het 

zuiden.  

 

Veel groeten van het Tumbador-team! 

mailto:justsayit@tumbador.be

