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September 2018 
Het is jullie waarschijnlijk niet ontgaan dat er in juli geen Tumbador Telegram verschenen is. 
Dat was te wijten aan technische problemen want uiteraard hadden wij wel iets te vertellen. 
Een nieuwe vrijwilligster, de Dodentocht, de vele zomerfestivals, de zoektocht naar scholen 
voor Tumbador... Kortom: wij hebben niet stilgezeten. Een kort overzicht van wat er reilt en 
zeilt... 
 
Tumbador zoekt een school…   
Terug naar school? Ook voor Tumbador! Of 
preciezer: wij zoeken nog een school … véél 
scholen eigenlijk. Scholen waar we volgend 
schooljaar ons zinvol revalidatiewerk in Latijns-
Amerika willen uitleggen. Liefst scholen die samen 
met ons een breder klas- of schoolproject willen 
opzetten. Niet alleen om jongeren te informeren 
en te sensibiliseren rond duurzame 
ontwikkelingsdoelen. Maar ook om fondsen te 
werven voor onze projecten in Peru en 
Guatemala. 
Ken jij zulke scholen? Werk je er zelf? Of ken je een 
leerkracht die wel wil meewerken? Heb je 
(klein)kinderen die er schoollopen? Of ken je 
iemand van de ouderraad die we kunnen 
motiveren? 
Neem dan contact op met Tumbador (info@tumbador.be). Marc Verstraten, de nieuwe 
coördinator die we onder de arm hebben genomen om Tumbador in nog meer scholen 
bekend te maken, zal contact opnemen. Hij zal verdere afspraken met de scholen maken, er 
op bezoek gaan en de lesinhouden bespreken. Momenteel werken we kant-en-klare 
lespakketten uit: zo hebben de scholen zelf nog weinig extra werk aan het project. 
We hebben al wat ervaring in lager- en kleuteronderwijs. Maar we willen Tumbador evengoed 
introduceren in middelbare en hogere scholen met specialisaties revalidatie, kinesitherapie en 
ergotherapie. 
Dus: niet aarzelen: breng ons in contact met een school, en wij doen de rest! 

 
Algemene quiz: 6 oktober 
Op zaterdag 6 oktober kan je in de refter van het Erasmusatheneum 
Kalmthout (Ganzendries 14) terecht voor een algemene quiz ten 
voordele van Tumbador. Inschrijven met ploegen tot 6 personen kan 
vanaf nu via quiz@tumbador.be Zoals steeds zijn er vragen over 
uiteenlopende onderwerpen zoals geschiedenis en aardrijkskunde maar 
ook actualiteit en film en tv. 
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Fietsen voor Tumbador… 
Mario Van den Bogaert heeft met zijn actie Road 2 Roubaix 780 euro 
opgehaald voor Tumbador. Na een zware valpartij en de bijhorende 
revalidatie nam Mario opnieuw de fiets ter hande. Om zijn herstel te vieren 
fietste hij -voor het goede doel- vanuit zijn woonplaats Nijlen naar de 
legendarische wielerpiste van het Noord-Franse Roubaix. Je kan nog steeds 
een steentje bijdragen via https://www.dono.be/actie/road-2-roubaix Dank 
je, Mario, voor dit initiatief! 
 
…en wandelen, wandelen, wandelen 
Augustus is voor Tumbador niet enkel een maand van de festivals, maar ook 
van sportieve uitdagingen. Naast een fietstocht naar Roubaix (zie hierboven) stond de 
wandelsport centraal. 
 

Deelnemen aan de Dodentocht is voor Tumbador 
al een jarenlange traditie. Dit jaar stonden 4 
moedigen aan de start om de enorme uitdaging 
aan te gaan van 100 km in 24 u uit te stappen. 
Karolien en Kim hebben dit tot een goed einde 
gebracht. Maar ook Hans en Anand hebben 
(samen weliswaar) meer dan 100 km gestapt. 
Veel gelukwensen voor deze inspanning. Voor 
iedereen die van ver of van dichtbij weet wat dit 
betekent, is het duidelijk dat alle vier een prestatie 
geleverd hebben die veel respect verdiend. 
Ondertussen zijn alle naweeën achter de rug, en 
kan iedereen tevreden terug kijken op deze 
prestatie! 

 
De sponsoring voor Tumbador is een extra reden voor tevredenheid: € 1.665 is momenteel het 
saldo: € 1.300 via Kynergie, € 265 via Dono (Hans). HARTELIJK 
DANK aan de 4 stappers en alle ‘sponsors’.  
 
Chris koos ervoor om (bijna) 100 km te stappen, maar gespreid 
over 4 dagen. De 4 daagse van de IJzer (met startplaatsen in 
Oostduinkerke, Diksmuide, Poperinge en Ieper) boden de 
gelegenheid. Ook hij liet zich sponsoren. En met succes: de 
teller staat momenteel op € 1.505!  
 
Geïnteresseerd om volgend jaar je beste beentje voor te 
zetten voor Tumbador? Noteer alvast in je agenda: 
Dodentocht: 9 – 10 augustus 2019 
4 daagse: 20 – 23 augustus 2019 
 
Succesvolle zomerfestivals 
Ook dit jaar weer hebben enkele honderden vrijwilligers zich ingezet tijdens de vele 
zomerfestivals die Vlaanderen rijk is. Urenlang zorgden zij voor de security, controle van 
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toegangen etc. En dat bracht (buiten veel leuke momenten en 
muzikale hoogtepunten) enorm veel op voor Tumbador vzw. 
Dit mochten wij bij op de rekening schrijven dankzij jullie massale 
inzet: 
Werchter (Rock Werchter, Werchter Classic, Werchter Boutique en Ed 
Sheeran): 16.265 euro 
Pukkelpop: 7215 euro 
Graspop: 2250 euro 
Tomorrowland (2 weekends): 29.513 euro 
 
Alles samen geeft dat het fenomenale bedrag van 55.243 euro! Een 
heel grote dankjewel aan al onze vrijwilligers en zeker ook aan de 
verantwoordelijken! Tot volgende zomer! 

 
Kopen via internet en Tumbador gratis sponsoren! 
Wist je dat je Tumbador kan steunen zonder dat het jou 
iets kost? Via trooper.be/tumbador kan je online 
aankopen doen bij tientallen winkels die een stukje van 
hun winst afstaan aan een goed doel, wij dus. Expedia, 
As Adventure, Ali Express, Asos, Booking.com, Collishop, 
Pizza Hut, Coolblue... het zijn maar enkele van de in 
totaal al 201 bedrijven die meedoen. Sinds de start van 
het systeem is er voor Tumbador al bijna 250 euro 
verzameld. Met andere woorden: online blijven 
shoppen en je maakt Tumbador slapend rijk . Als dat 
geen goed excuus is om te shoppen...  
 
 
 
Nieuws uit het Zuiden 
Peru: Nieuwe vrijwilligster Aline stelt zich voor 
Aline Wyverkens zal in september naar Ayacucho trekken om er 1 jaar als kinesitherapeute-
vrijwilliger te werken binnen Wasi Esperanza. Zij stelt zich kort voor. 
 

¡Hola! 
Mijn naam is Aline, ik ben 25 jaar en woon in Halle. Twee 
jaar geleden studeerde ik af als kinesitherapeut voor 
kinderen. In het laatste jaar van mijn opleiding liep ik 
twee maanden stage in Kaapstad. Vorig jaar volgde ik 
de Banaba Internationale Samenwerking Noord-Zuid. In 
het kader van deze opleiding verbleef ik zes maanden 
in Kameroen en deed er stage in een 
revalidatiecentrum. Nadien ging ik aan de slag in de 
kinderafdeling van het Revalidatieziekenhuis Inkendaal. 
Momenteel werk ik in het ondersteuningsnetwerk, bij 

Kasterlinden, een school voor buitengewoon onderwijs.  
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In mijn vrije tijd spreek ik vaak af met vrienden en familie en ik ga regelmatig sporten. 
Daarnaast volg ik Spaanse les en ga ik op zoek naar avontuur door af en toe op reis te gaan. 
Ik ben heel blij dat ik dankzij Tumbador vzw de kans krijg om een jaar in Ayacucho te gaan 
werken. Ik verheug me erop om kinesitherapie en ontwikkelingssamenwerking opnieuw te 
kunnen combineren. Ik ben nieuwsgierig om aan de slag te gaan in een andere setting en om 
een nieuwe cultuur te ontdekken… Natuurlijk kijk ik er ook enorm naar uit om deel uit te maken 
van het team in Wasi Esperanza! 
¡Adiós! 
 
Wist-je-dat... 
 
… Tumbador ook dit jaar één van de organisaties is waarvoor je je kan inzetten tijdens De 

Warmste Week? Van 18 tot 24 december zendt Studio Brussel opnieuw 
Music for Life uit. Je kan dan acties opzetten voor tal van goede doelen 
waaronder Tumbador. Wil jij je actie laten ondersteunen door ons? Neem 
dan contact op via musicforlife@tumbador.be. 
 
… dat Hairfashion Osendarp in Hoevenen al jaren vrijwillig en op 
regelmatige basis de t-shirts en polo's van het Sportpaleis wast? Een heel 
dikke dankjewel dat wij zo steeds fris gewassen achter de toog kunnen 
werken! 

 
... 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 leest er meer over op 
www.tumbador.be/giften 
 
... het tappen in Sportpaleis, Lotto Arena en 
Stadsschouwburg dit voorjaar zo maar even 18.655,82 euro 
opbracht? Bedankt aan alle tappers en verantwoordelijken. 
 
... nieuwe tappers/helpers nog steeds welkom zijn? Indien mensen interesse hebben (of 
mensen kennen die interesse hebben) voor de festivals, een mail kunnen sturen naar 
festivals@tumbador.be. Mensen die willen tappen in het Sportpaleis kunnen dat laten weten 
via sportpaleis@tumbador.be. 
 
 
Veel groeten van het Tumbador-team! 
 
 
 
 


