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September 2017 
Toen... was de zomervakantie voorbij. Maar wij bleven actief op vele vlakken, ondermeer op 

de zomerfestivals, maar ook op onze projecten in Guatemala in Peru. In deze Telegram lees je 

de laatste nieuwtjes... 

 

Jaarlijks eetfestijn 
Noteer alvast in je agenda: het jaarlijkse eetfestijn van Tumbador vindt dit jaar plaats op 21 en 

22 oktober. Plaats van het gebeuren is ook dit 

jaar de refter van het Erasmusatheneum, 

Ganzendries 14 in Kalmthout. Op zaterdag is de 

keuken geopend van 17u tot 21u met 

aansluitend bodega. Op zondag is keuken 

open van 12 tot 15u. Je vindt het  

inschrijvingsformulier als attachment bij deze 

mail, op onze website en via onze sociale 

media. Ons kookteam heeft opnieuw een 

gevarieerd menu uitgewerkt met klassiekers en 

verrassende Latijns-Amerikaanse gerechten. 

Voor een vaste prijs kan je kiezen uit 3 voorgerechten, 4 hoofdgerechten en 2 desserts en er is 

een apart kindermenu. Hopelijk tot dan! 

 

Prima rapport op de Dodentocht 
Op vrijdag 11 augustus, waren we er weer bij: 7 moedigen gingen de uitdaging aan om 100 

km te stappen, en aldus sponsorgeld te verzamelen voor Tumbador. Een gemengde ploeg: 

een Paralympiër, 

een topsporter (die 

al weg was voor we 

de kans kregen een 

foto te nemen), 4 

Tumbador vrijwilligers 

en … Miguel die last 

minute inviel. 

Ook aanwezig: een 

auto vol materiaal 

van de stappers dat 

naar verschillende extra Tumbador-posten werd gebracht en waar versnaperingen, veel 

aanmoedigingen en massages voorzien waren.  De 7 Tumbador-deelnemers stapten/rolden 

samen 670km. 6 van de 7 haalden de finish, een hele prestatie als je weet dat slechts zo’n 60% 

van alle ingeschrevenen de eindstreep bereikten. 

Bedankt Bindhu, Els, Jeroen, Jort, Joyce, Miguel, Veerle en alle helpers! Dank zij jullie stond er 

na de Dodentocht 3.790 euro extra op onze rekeningen!  
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Mega-zomer 
Dankzij de inzet van heel veel gemotiveerde medewerkers tijdens tal van festivals en 

evenementen kwamen er bijzonder veel centen in het laatje: 

Buurtfeest Werchter, 25 pers, 1.125 euro 

Coldplay, 2 keer 73 pers, 5.694 euro 

Werchter Classic, 26 pers, 1.170 euro 

Rock Werchter, 60 pers, 12.375 euro 

Werchter Boutique, 28 pers, 1.260 euro 

Tomorrowland, 104 en 120 pers, 26.213 euro 

U2, 81 pers, 3.132 euro 

Pukkelpop, 45 pers, 10.000 euro  

 

Totaal: 60.969 euro!!! 

 

Een fenomenaal bedrag dankzij heel velen. Dit geld 

wordt uitstekend ingezet op onze projecten in 

Guatemala en Peru. Superdikke merci aan onze honderden vrijwilligers (en aan de vele 

verantwoordelijken die alles in goede banen leidden)! 

 

Nieuws uit het Zuiden 
 

Guatemala: patiënt Enelfredo stelt zich voor 

Hallo, mijn naam is Enelfredo Emanuel Pérez López.  

Ik ben opgegroeid in de wijk ‘el Milagro’ (Spaans voor het mirakel) in San Rafael Pie De La 

Cuesta,  Republica De Guatemala.  

Op maandag 15 november 2010 was ik samen met 

mijn vader aan het werk toen ik  geëlektrocuteerd 

werd en vanop een hoogte van 7 meter naar 

beneden viel.  Na 27 dagen in coma te hebben 

gelegen en nog enkele weken in het ziekenhuis, kwam 

ik begin 2011 weer terug naar huis. De verschillende 

breuken die ik had opgelopen waren genezen, maar 

ik zou voor altijd vanaf mijn middel verlamd blijven.  

Enige tijd later hoorden mijn ouders van de Asociación 

Gissell. Aangezien ik nog te zwak was om naar het 

revalidatiecentrum te komen, kreeg ik dagelijks 

bezoek van een kinesist, Mira, toen als vrijwilligster 

vanuit vzw Tumbador werkzaam in de Asociación 

Gissell.  Nadat ik thuis genoeg was aangesterkt trok ik 

meerdere keren per week naar het 

revalidatiecentrum. 

De waarheid is dat deze therapie mij heel veel heeft 

geholpen om terug zelfstandig te worden. Ongeveer 

een jaar nadat ik uit het ziekenhuis ontslagen was, 

ging ik voor het eerst weer naar school. Momenteel zit 

ik in de vijfde graad Industrial Bachelor and Expert in Computer Science. 

Mijn droom is om aan de universiteit Systems Engineer en Telecommunicatie te gaan studeren.  



Tumbador vzw - Revalidatie in ontwikkelingslanden 

Ganzendries 10, 2920 Kalmthout - tel. 0479/65.01.89 

www.tumbador.be - info@tumbador.be 

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

In mijn vrije tijd speel ik ‘gürista’ in een bandje en ben ik voorzitter en coördinator van een 

groep Christelijke jongeren. 

Ik wil graag iedereen bedanken: mijn familie, de dokters in het ziekenhuis, de mensen van ‘la 

asociación Gissell’, de mensen in België van vzw Tumbador, God en de Maagd Maria, … 

omdat ze mij een kans gegeven hebben om te leven.  Ook al kan ik mijn benen niet 

bewegen, ik ben niet aan mijn lot overgelaten. Het feit dat ik in een rolstoel zit betekent niet 

het einde van de wereld of dat ik minder ben dan alle anderen. 

Dus vandaag zeg ik tegen iedereen: kinderen, jongeren en volwassenen “geef niet op”. Hoe 

hoog het obstakel ook is, hoe hard de beproeving ook mag zijn, er is altijd hoop en kracht om 

vooruit te gaan.  

Saludos, 

Enelfredo 

 

Guatemala: Filmpje kijken 

Het dorpje San Rafael Pie de la Cuesta is een kleine gemeenschap waar iedereen elkaar 

graag helpt. Ook Asociación Gissell is gekend in heel het dorp en ver erbuiten. Enkele 

jongeren uit de buurt hebben een filmpje over de school en het centrum gemaakt. Zo wordt 

een groter publiek bereikt dat anders niet in contact zou komen met personen met een 

handicap. Dit blijft voor veel Guatemalteken een onbekend onderwerp. Tegelijk zamelen ze 

hier geld mee in, elke keer dat het filmpje bekeken wordt krijgen ze hier een klein bedrag voor. 

Volop kijken en delen dus!  Wie graag nog wat meer te weten komt over de plaatselijke 

cultuur vindt op deze facebook pagina nog meer leuke filmpjes.  

Het filmpje is te vinden op de facebook pagina San Marcos en Linea, gepost 30 mei. 

https://www.facebook.com/pg/Sanmarcosenlinea/videos/?ref=page_internal  

 

 

Wist-je-dat... 
 

... op woensdag 6 september om 16u de evenementen van het najaar online worden gezet? 

Zoals steeds: aanmelden kan via http://evenementen.tumbador.be  en 

wie zich engageert voor minder populaire concerten heeft meer kans om 

te worden geselecteerd voor de populaire. 

 

…Tumbador onlangs te horen was op Studio Brussel? Carine Haaren wam 

er vertellen over haar vrijwilligerswerk voor Tumbador in het Sportpaleis, de 

Lotto arena en de Stadsschouwburg. Herbeluister het fragment hier: 

https://www.facebook.com/tumbador.vzw/videos/1249688228491743 

 

… Wasi Esperanza/Tumbador recent passeerde in Metro? Het koppel 

Camila en Seba bracht een bezoek aan ons revalidatiecentrum in Peru… 

Je kan hun verslag online lezen op 

https://nl.metrotime.be/2017/07/28/metro-travel-stories/naar-lima-viavia-

ayacucho 

 

 

Veel groeten van het Tumbador-team! 
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