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Maart 2018 
De dodentocht komt in zicht, in Peru en Guatemala worden volop nieuwigheden 

geïntroduceerd en ook de zoektocht naar nieuwe vrijwilligers draait op volle toeren. Lees mee 

wat er reilt en zeilt in noord en zuid... 

 

Zoektocht naar een volgende Bart, Ellen, Sofie, Laura… 
Het lijkt alsof Laura nog maar net vertrokken is en we trekken de zoektocht naar haar opvolger 

alweer verder op gang. In het najaar organiseerden we een infoavond in Gent, maar we 

doen nu ook andere steden aan. We zijn op zoek naar 1 kinesitherapeut en 2 

ergotherapeuten die vanaf september als vrijwilliger naar Peru en 

Guatamela willen trekken. Dus werk aan de winkel! 

Spannende avonturen tegemoet gaan en gedurende 1 jaar de 

wereld van ontwikkelingssamenwerking induiken. Het vak 

waarvoor je gestudeerd hebt concreet in de praktijk brengen. 

Samenwerken met Peruviaanse en Guatemalteekse collega’s. 

Heel veel nieuwe dingen leren, kennis delen, informatie 

uitwisselen, indrukken opdoen, geconfronteerd worden met 

realiteit (neen, de theorie laat zich niet altijd zo gemakkelijk vertalen naar de praktijk), kortom: 

gewoon bergen ervaring opdoen en voldoening krijgen door het vinden van toepasbare 

oplossingen. 

Begint het te kriebelen? Is dit iets waar je altijd al ergens van droomde? Kom gerust eens 

luisteren op een van onze infoavonden. Zowel als pas afgestudeerde (of dit jaar 

afstuderende) kine- of ergotherapeut€ ben je welkom, maar zeker ook als je al enkele jaren 

werkervaring hebt. Op 29/4 houden we een selectiedag voor de nieuwe vrijwilligers. 

Kandidaten houden dus best deze dag vrij. Geïnteresseerden sturen best hun cv en 

motivatiebrief naar medewerkersbeleid@tumbador.be door. Daar kan je ook terecht voor 

vragen allerhande. 

 

Financieel verslag 2017 

De missie van Tumbador vzw is, om in regio’s waar personen met een handicap geen 

revalidatie kunnen krijgen, deze personen de mogelijkheid tot revalidatie aan te bieden. Maar 

ook streven naar grotere zelfstandigheid van de patiënt tijdens zijn/haar alledaagse 

activiteiten. Dit alles zoveel mogelijk in harmonie 

met de plaatselijke cultuur en levenswijze. 

 

We kunnen 2017 opnieuw afsluiten met een positief 

saldo: De uitgaven, gelinkt aan onze projecten in 

Guatemala en Peru, bedragen € 110.787 (een 

toename met 14% in vergelijking met 2016). De 

inkomsten namen beperkt af (- 9%), en komen uit op 

€ 133.393. Dankzij de inspanningen van velen 

kunnen we onze projecten probleemloos verder 
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financieren en onze financiële reserves verder opbouwen, en aldus de duurzaamheid  van de 

projecten garanderen. 

 

Uitgaven 

93% van de uitgaven wordt besteed aan onze projecten in Peru en Guatemala. Hiermee 

betalen we de tientallen lokale medewerkers, hun opleiding, alsook de infrastructuur en het 

materiaal dat nodig is om jongeren met een 

beperking te helpen. De “overige” kosten zijn deze die 

(vooral in België) gemaakt worden om onze werking 

te ondersteunen. We kunnen deze kosten tot 7% van 

de totaliteit beperken: vrijwilligerswerk in de echte zin 

van het woord! 

 

Inkomsten 

Dankzij honderden “Tumbadorianen”, die op vrijwillige 

basis tappen in ’t Sportpaleis / Stadsschouwburg… 

en/of helpen bij de vele festivals (Tomorrowland, 

Werchter, Pukkelpop, Boudewijnstadion...). Dit levert 

2/3 van alle opbrengsten op. 

Een opsomming geven van alle acties die werden 

ingericht zou ons te ver leiden. Er zijn de “klassiekers”, 

zoals sponsoring van Dodentocht of 10 Miles 

deelnemers, Benefiet acties, Quiz, … maar ook de 

terugkerende deelname aan Music for Life, projecten georganiseerd in scholen, … zorgen 

voor opbrengsten en ook voor een toenemende  naambekendheid van onze vzw. Bijzondere 

aandacht verdienen “individuele” acties, opgezet door sympathisanten.  

 

Fiscale attesten 

We hebben recent bericht gekregen dat onze vzw ook voor de jaren 2018 – 2023 erkend is om 

opnieuw fiscale attesten te mogen verstrekken.   

Dit betekent dat ook in 2018 en de komende jaren giften vanaf € 40 recht geven op een 

belastingvermindering, waardoor de ‘kost’ voor de schenker bijna gehalveerd wordt. In plaats 

van een éénmalige gift, kan men ook opteren voor een maandelijkse spaaropdracht: € 3,50 

per maand is voldoende!  Je leest er alles over op www.tumbador.be/giften 

 

Bedankt! 

Tumbador vzw waardeert zeer sterk de inbreng van alle medewerkers, sympathisanten, 

vrijwilligers, sponsors! Bedankt voor de gulle inzet voor Tumbador het voorbije jaar. We hopen 

ook in 2018 op jullie te kunnen rekenen om onze werking in Latijns-Amerika te kunnen verder 

zetten en zo bij te dragen tot een duurzame verbetering van de levensomstandigheden van 

de meest kwetsbare bevolkingsgroepen in het Zuiden. Zonder jou is dit niet mogelijk! 

 

Dodentocht... haast je! 
De Dodentocht ken je wellicht: een “wandeltocht” van … 100 km, vertrekken op 10 augustus 

2018 om 21u, 13.000 stappers, een wandeling in en om Bornem (www.dodentocht.be). 

Inderdaad: het aantal deelnemers wordt voor ’t eerst beperkt (tot 13.000). Dus niet te lang 

http://www.dodentocht.be/
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wachten om je in te schrijven! De inschrijvingen lopen als een trein want er zijn al meer dan 

11.000 personen ingeschreven. 

Wil je stappen voor Tumbador? Dat is je fysieke inspanning laten renderen voor onze vzw! Door 

je collega’s, familie en kennissen op de hoogte te brengen van je ambitie, kan je hen vragen 

je (figuurlijk) een duwtje in de rug te geven door een sponsorbedrag (bijv. per gestapte km, 

met een bonus als je de finish haalt)  te storten voor onze vzw. De aldus verzamelde bedragen 

zullen ongetwijfeld een stimulans voor je zijn tijdens ‘moeilijke’ momenten! 

Wat bieden wij je als ‘beloning’? 24u ondersteuning, door op verschillende plaatsen op het 

parcours rustpunten te voorzien, waar je even kan zitten, iets eten/drinken, van kleren kan 

wisselen (we vervoeren je persoonlijke bagage), een massage krijgen. Dus als je100 km 

wandelen een beetje te veel van het goede vindt, kan je Tumbador ook helpen door te 

helpen. Meteen een oproep naar kinesisten om de wandelaars op een deskundige manier te 

masseren  

Wandelaar, helper, kinesist: geïnteresseerd? Laat ons iets weten: dodentocht@tumbador.be!  

Tot 10 augustus!? 

 

 

Nieuws uit het Zuiden 
Peru: Paardentherapie… iets nieuws! 

In maart begon Wasi Esperanza met iets compleet nieuws... equitherapie ofte 

paardentherapie. Deze fysieke en mentale therapie wordt momenteel gegeven aan 6 

patiënten. Tijdens de therapie staan paarden 

centraal; zij helpen de personen met een 

handicap om hun levenskwaliteit te verbeteren. 

Wasi Eseranza kan deze bijzondere therapie 

aanbieden dankzij vrijwilligster Laura Van Vaeck 

en de hulp van de Escuela Profesional de 

Medicina Veterinaria de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga 

(UNSCH). Laura is gespecialiseerd in 

paardentherapie en heeft persoonlijk het paard 

Limeño getraind voor de therapie met de 

kinderen. In Wasi Esperanza wordt vurig 

gehoopt dat er ook volgend jaar verder paardentherapie kan worden gegeven aan de 

patiënten. 

 

Peru: Carnaval in Ayacucho 

Onze vrijwilligster Laura Van Vaeck is nu al een tijdje in 

Peru, maar verbaast zich toch nog geregeld over de 

cultuurverschillen. “Waar carnaval voor mij gelijkstond aan 

pannenkoeken eten en verkleden in één of ander gek 

beest, krijgt carnaval in Ayacucho een heel andere 

invulling. Hier gingen we met het hele instituut de straat op 

om te dansen, te zingen en de aandacht te vragen voor 

kinderen met een beperking. Dit alles in de traditionele 

klederdracht van Ayacucho!” 
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Guatemala: een beeld zegt meer... 

Ook op onze project in Guatemala zitten ze niet stil. Wij laten de beelden voor zich spreken. Er 

is een grotere kinesitherapielokaal en er werd ruimte vrijgemaakt voor ergotherapie. De oude 

conciërgewoning heeft plaats gemaakt voor een klaslokaal. 

 

 

 

 

Wist-je-dat... 
 

… Tumbador een gift van 569,51 

euro heeft ontvangen van 

Physioburn, de Belgische vereniging 

voor 

brandwondenkinesitherapeuten. 

Dankjewel Kim Caluwé die 

Tumbador voordroeg! 

 

… wij onze achterban nog eens 

gaan bevragen? Een bijkomende 

mail volgt nog maar je vindt de 

enquête alvast op 

https://goo.gl/dgih9y 

 

… de drie quizzen in 2017 in totaal 

3.750 euro hebben opgebracht. De 

Algemene Quiz van Tumbador 

heeft 1.675 euro opgebracht. 

Daarna volgde 'K WIS 't voor 

Tumbador dat 1.445 euro 

opleverde. En in de laatste weken 

van het jaar volgde dan de derde 

quiz van de ESKA Quizliga die 

eveneens ten voordele van 

Tumbador werd georganiseerd. 

Dankjewel aan iedereen die aan 

dit succes heeft meegewerkt. 

 

… Emilie Wouters in Peru de fakkel heeft overgedragen. Vijf jaar lang stond ze aan het hoofd 

van Wasi Esperanza, ons project in Peru. Dankjewel, Emilie, voor het leverde werk en voor de 

aangename samenwerking! 

 

Veel groeten van het Tumbador-team! 
 

 

 


