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November 2017 
Voelen jullie het ook? Sinterklaas en de feestdagen komen dichterbij! Misschien nog het 

moment voor een (fiscaal aftrekbare) gift aan Tumbador? Dat de centen goed besteed 

worden mag duidelijk zijn. Intussen werd in noord en zuid weer vanalles ondernomen, en we 

zijn ook een van de goede doelen voor Music for Life. Alle nieuwtjes vind je in deze Telegram. 

Veel leesplezier! 

 

Music for Tumbador: samen maken we het warm 
Meer dan 1.000 goede doelen doen dit jaar mee aan De Warmste Week. Onder hen -al voor 

het vijfde jaar op rij- ook  Tumbador vzw. 

De Warmste Week is een initiatief van Studio Brussel. In de week voor Kerstmis (18 tot 24 

december 2017) pakt de zender uit met de live-uitzending Music for Life, dit keer vanuit 

Domein Puyenbroek in Wachtebeke. Tegelijk wordt heel 

Vlaanderen opgeroepen om een actie op te zetten voor een 

goed doel. 

 

Wat kan jij doen? 

►Je kan tussen begin september en tot 24 december een 

actie opzetten voor Tumbador. Registreer je actie via 

https://dewarmsteweek-

dashboard.stubru.be/actie/nieuw/617 en vergeet ook niet 

om ons hiervan op de hoogte te brengen. Wij ondersteunen 

alle acties waar mogelijk. De opbrengst van die actie stort je 

door aan de Koning Boudewijnstichting die het op haar beurt 

begin januari aan Tumbador bezorgt. Sommige acties krijgen 

een reporter van Studio Brussel over de vloer of het kan zijn  

dat de zender je belt om live in de uitzending te vertellen over je actie. Wie langsgaat in 

Wachtebeke komt misschien live op de radio én de live-stream om de resultaten bekend te 

maken. Let op: dergelijke acties geven géén recht op een fiscaal attest. Daarvoor moet je 

een vrije gift doen aan Tumbador zelf. Wij zetten ook zelf enkele actie sop poten; hou 

daarvoor onze  website en sociale media in de gaten. 

 

►Je kan ook tussen 7 en 24 december met je klas een Ketnet-Koekenbak organiseren voor 

Tumbador. Die kan je aanmelden via https://dewarmsteweek-

dashboard.stubru.be/actie/koekenbak/nieuw/617 Je hele bakt dan koekjes die je verkoopt 

voor het goede doel. Jeugdverenigingen kunnen  helaas niet deelnemen aan de Ketnet-

Koekenbak. Je maakt met je klas wel kans om één van je favoriete Ketnet-helden te 

ontmoeten want ook de Ketnet-wrappers maken radio van 18 tot 24 december, mogelijk in 

jouw school. 
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►Je kan tijdens De Warmste Week een plaatje aanvragen voor Tumbador via 

https://dewarmsteweek.stubru.be Je kan uitleggen waarom je die plaat hebt gekozen en 

waarom je kiest om Tumbador te ondersteunen. Per plaatje betaal je een klein bedrag dat 

integraal naar Tumbador gaat. 

 

►Je kan de Warmathon lopen in één van de vijf Vlaamse provinciehoofdsteden en Brussel. 

Deelnemen kost 15 euro en dat inschrijvingsgeld wordt verdeeld onder de verschillende 

goede doelen. Inschrijven kan via https://dewarmsteweek.stubru.be/artikels/schrijf-je-in-voor-

de-warmathon Opgelet: je steunt dus niet rechtstreeks Tumbador maar draagt mee aan de 

pot die wordt verdeeld onder de meer dan 1.000 deelnemende goede doelen. 

 

De meest voorkomende vragen over Music for Life/De Warmste Week vind je op 

https://dewarmsteweek.stubru.be/faq maar je kan uiteraard ook terecht op 

musicforlife@tumbador.be.  

 

 

Poetsen ten voordele van Tumbador 
De actie Poets for Life heeft 640 euro opgebracht 

voor Tumbador. De gangen, ramen, trappen, 

vensterbanken… van het nieuw internaat van Heilig 

Hart Turnhout kregen woensdag 25 oktober een 

grondige kuisbeurt. Voor iedere helper die twee uur 

kwam poetsen, schonk de school 20 euro aan 

Tumbador in het kader van Music for Life/De 

Warmste Week. In totaal kwamen 30 mensen twee 

uur poetsen, 2 mensen hielpen zelfs 4 uur, samen 

dus goed voor 640 euro. Dankjewel aan Marjan om 

Tumbador voor te stellen en dankjewel aan alle 

kuisers!!! 

 

 

Kariboeni-project met mooie opbrengst! 
Tumbador vzw was dit jaar het centrale project waarvoor het OLV College in Antwerpen zich 

inzette tijdens hun Kariboeni-actie. Tom Cornelissens, leraar 

in het zesde leerjaar en al jarenlang een enthousiaste 

medewerker, ging in alle leerjaren uitleg geven over wat 

Tumbador doet. Zowel de lagere school als de 

kleuterschool zetten op donderdag 12 oktober hun beste 

beentje voor tijdens een sponsortocht en ouders konden 

ook een vrije gift doen. Er werd zomaar even 2.850 euro 

verzameld voor onze vzw! Heel veel dank aan Tom, alle 

leerkrachten en directie en natuurlijk de dappere stappende leerlingen! 
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Goed gegeten en gedronken... op de benefiet 
Op 21 en 22 oktober kon je weer terecht op onze jaarlijkse benefiet, een Latijns-Amerikaans 

eetfestijn met goede gerechten, lekkere cocktails en 

muziek. Dankjewel aan iedereen die er bij was, de eters 

maar vooral ook het geweldige kookteam (in alfabetische 

volgorde: Agnes, Anke, Danielle, Diane, Etienne, Hans, 

Jeroen, Kim, Koen). Dankjewel aan Danielle en Bindhu die 

de doorgeef hebben gedaan, aan Kris Doms die opnieuw 

voor een aangename muzikale omkadering heeft 

gezorgd, aan de barmannen en -vrouwen, aan het 

geweldige zaalpersoneel, aan iedereen die folders heeft 

verdeeld, de kassa heeft bemand, heeft gezorgd voor de 

kinderanimatie en heeft afgewassen! Dit was opnieuw een topeditie en we hadden het niet 

zonder jou kunnen doen!!!!!! 

 

Nieuws uit het Zuiden 
Peru: nieuwe kinesiste Laura stelt zich voor 

Ik ben Laura Van Vaeck, 24 jaar en in juni 2015 afgestudeerd als kinesitherapeute met 

specialisatie pediatrie. Ik heb sindsdien gewerkt in een instelling voor 

personen met een meervoudige beperking, een school voor 

buitengewoon onderwijs en een zelfstandige praktijk. In tussentijd heb ik 

ook het diploma hippotherapeut (kinesitherapie met behulp van het 

paard) aan de Artevelde Hogeschool behaald. Het zou dan ook heel 

fijn zijn om in Ayacucho de mogelijkheden te vinden om hippotherapie 

toe te passen voor de kinderen hier. Ik sta te springen om de kennis die 

ik tot nu toe heb opgedaan te kunnen delen in Wasi Esperanza en 

hoop dat ik dit jaar een meerwaarde zal zijn in het team! 

Ik wil ook graag Tumbador en Wasi Esperanza bedanken voor deze 

unieke kans om deel uit te maken van het team! 

 

Wist-je-dat... 
 

… Tumbador nog steeds fiscale attesten mag uitreiken? Je moet dan minstens 40 euro per 

kalenderjaar storten en recupereert bijna de helft van je gift via je belastingaangiften. Je 

meest er meer over op www.tumbador.be/giften 

 

... Tumbador in zopas alle stilte zijn 15de verjaardag heeft gevierd? De vereniging werd 

opgericht op 13 oktober 2002. We plannen een verjaardagsfeestje in het voorjaar van 2018. 

 

… Guido Van den Heuvel en Lea Matheeussen uit Brasschaat hun vijftigste 

huwelijksverjaardag hebben gevierd? Aan de genodigden werd een centje gevraagd en het 

koppel stortte daarvan 650 euro op de rekening van Tumbador. Dankjewel voor dit mooie 

gebaar! 

 

Veel groeten van het Tumbador-team! 

 


