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Mei 2018 
Deze nieuwsbrief komt iets later dan normaal omdat we de overstap hebben gemaakt naar 
MailChimp. Hieronder lees je waarom we dit hebben gedaan… en nog veel meer belangrijk 
nieuws. 
 
Belangrijke info over jouw gegevens 
 
Beste sympathisant 
Jouw gegevens zitten in de databank van Tumbador omdat je ons die ooit zelf hebt bezorgd. 
We gaan er van uit dat je nog steeds interesse hebt in onze activiteiten. In de toekomst blijf je 
dus van ons horen, via onze nieuwsbrief Tumbador Telegram en sporadische mails met het 

laatste nieuws uit Peru 
en Guatemala en info 
over onze activiteiten 
in België, bijvoorbeeld 
in het Sportpaleis en 
op de zomerfestivals.  
 
Maar we willen je 
even inlichten over de 
nieuwe Europese 
wetgeving, de 
zogenaamde General 
Data Protection 
Regulation (GDPR).  
 

We zijn in het verleden altijd met zorg omgesprongen met jouw gegevens en hebben dan ook 
geen probleem om de GDPR-richtlijnen na te leven die vanaf 25 mei van kracht zijn. Concreet 
betekent dit: 

- dat we enkel de gegevens bewaren die we nodig hebben voor onze werking. 
- dat we transparant en vertrouwelijk omspringen met je gegeven.  
- dat je inzage in je gegevens kan krijgen en dat we deze gegevens wissen als je 

daarom vraagt. 
- dat we je binnen de 72 uur op de hoogte brengen bij een eventueel datalek.  

 
Om vlotter in te spelen op deze nieuwe richtlijnen zijn we voor onze mailings overgestapt op 
MailChimp. Op die manier garanderen we dat jouw gegevens veilig blijven en gemakkelijk 
kunnen worden beheerd. Wil je geen mails meer ontvangen van Tumbador, dan kan je jezelf 
uitschrijven via de link onderaan deze mail.  
 
Met vriendelijke groeten 
Het Tumbador-team 
 

 

  Tumbador Telegram 
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Wij vieren feest! 
Noteer alvast zondag 10 juni in je agenda! Dan vieren we namelijk onze 15de verjaardag. 

Tumbador werd opgericht in oktober 2002 om een meer 
permanente ondersteuning te bieden in het 
Guatemalteekse bergdorp El Tumbador. De statuten 
verschenen 15 jaar geleden, in januari 2003, in het Belgisch 
Staatsblad waardoor de oprichting officieel werd. Zondag 
10 juni brengen we alle werkgroepen samen in de Radisson 
Blu Antwerpen dat daarvoor (volledig gratis!) zijn 
vergaderzalen ter beschikking stelt. Het is de ideale 
gelegenheid om elkaar eens te ontmoeten, samen te 
brainstormen, eventuele kruisbestuivingen op te zetten of 
gewoon een gezellige babbel te hebben. Nadien is er een 
uitgebreide brunch waarop iedereen welkom is. Een 
uitnodiging met meer informatie volgt nog maar hou alvast 
de datum vrij! 

 
Tumbador werft aan: Marc gaat voor meer scholen en subsidies 
Na rijp beraad heeft Tumbador opnieuw een coördinator onder de arm genomen om onze 
werking in België te versterken. Het gaat om Marc Verstraten uit Wilrijk die in eerste instantie de 

opdracht heeft gekregen om ons zinvol 
werk in Peru en Guatemala in nog meer 
Vlaamse scholen bekend te maken en 
onze fondsenwerving verder uit te 
bouwen. Marc heeft 15 jaar ervaring als 
redacteur-journalist en was 13 jaar lang 
persverantwoordelijke bij een 
marketingorganisatie. Sinds enkele jaren 
engageert hij zich als vrijwilliger 
Persrelaties bij een ngo die ook in Zuid-
Amerika actief is. 
Marc: “Ontwikkelingssamenwerking en 
de noord-zuidproblematiek hebben me 
altijd geboeid. Toen Hans mij in contact 
bracht met Tumbador, was ik onmiddellijk 
mee. Werken aan een grotere solidariteit 

met de meest kwetsbaren in onze ‘global world’, bijdragen tot een degelijke gezondheidszorg 
voor iedereen, daar wil ik graag aan meewerken. Zeker als ik dit kan combineren met mijn 
passies voor communicatie, media en meer rechtvaardigheid in de maatschappij.” 
 
In overleg met het bestuur en in samenwerking met medewerkers en vrijwilligers zal Marc het 
komende jaar: 
- scholen sensibiliseren om fondsen te werven 
- kant-en-klare lespakketten opmaken 
- ons PR-materiaal uitbreiden voor fondsenwerving 
- subsidiedossiers opmaken 
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Nieuws uit het Zuiden 
Wasi Esperanza viert zijn vijfde verjaardag 
April was een bijzondere maand in Ayacucho. Dat vertelt Karime Ccollana, de coördinatrice 
van Wasi Esperanza.  
 
Hallo iedereen 
We contacteren jullie even om te laten dat het feest was bij Wasi Esperanza omdat we vijf jaar 

geleden zijn opgericht. Daarom 
hebben we gedurende april 
verschillende activiteiten 
georganiseerd. 
Zo was er ondermeer de activiteit 
van 20 april in de Cine Teatro 
Municipal (Gemeentelijke Cinema-
Theater) waar we artistieke 
optredens door het personeel, de 
kinderen, instellingen en gasten 
hebben gepresenteerd. Ook hebben 
we voor het derde jaar op rij onze 
Opendeurdagen georganiseerd voor 
het algemene publiek en in het 
bijzonder voor de jongeren en 
adolescenten om hen te 
sensibiliseren over het thema van 
handicaps. 

De hele maand prils was gevuld met activiteiten en verrassingen. Zo hebben de lokale media 
aandacht besteed aan ons werk, wat tot op heden heeft geresulteerd in drie artikels over 
onze instelling en ons werk. We zijn allemaal heel enthousiast over de toekomst. 
  
Wist je dat… 
 
… we binnenkort de knoop doorhakken in verband met onze nieuwe Zuid-vrijwilligers? In 
totaal heeft onze werkgroep Medewerkersbeleid acht kandidaten geïnterviewd. De beslissing 

wordt eind mei verwacht. 
 
… je ons nog steeds kan sponsoren zonder daarvoor 
iets extra’s uit te geven? Voor alle online aankopen 
via https://trooper.be/tumbador krijgen wij een 
kleine bijdrage van de winkel in kwestie. Ondermeer 
Booking.com, Coolblue en Collect&Go en Pizza Hut 
doen mee… Je vindt de volledige lijst op de website 
van Trooper. 

 
Veel groeten van het Tumbador-team! 
 
 
 

https://trooper.be/tumbador

