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November 2018 
Wij hebben nieuws!!! We zijn weer een van de goede doelen van Music for Life 2018! Maak je 
borst dus gerust nat om een actie te organiseren... En wat er met de opbrengst van zulke 
acties gebeurt lees je ook in onze Telegram. Veel leesplezier! 
 
De warmste week : loop of activeer je warm! 
Nog enkele weken en we baden weer in de kerstsfeer. En bij die periode hoort al een aantal 

jaar de warmste week van Studio Brussel. 
Ook dit jaar is Tumbador een van de 
goede doelen waarvoor je je kan inzetten. 
Je kan bijvoorbeeld enkele rondjes lopen 
tijdens de Warmathon of je kan zelf een 
activiteit opzetten ten voordele van onze 
vzw. Misschien wil je soep maken of wafels 
bakken, een fuif organiseren, in je school 
een sponsorwandeling opzetten of ...? Niks 

is onmogelijk! Alle info vind je op https://dewarmsteweek.stubru.be/ waar je ook je warmste 
actie kan registreren of steunen. Veel plezier en succes! 
 
Vrijwilligers voor een jaar Peru/Guatemala: nu aanmelden! 
Hoewel Aline nog maar ‘net’ vertrokken is, starten we alweer de zoektocht naar nieuwe 

vrijwilligers. Inderdaad, voor zowel ons project in 
Guatemala, als dat in Peru zoeken we kinesisten en 
ergotherapeuten die daar een jaar als vrijwilliger 
willen werken.  
Voor afgestudeerden (bij voorkeur met al wat 
werkervaring) is dit een unieke ervaring: je kan je 
kennis/kunde toepassen in omstandigheden die 
anders zijn dan hier in België, je kan ervaringen 
uitwisselen met de lokale medewerkers, en je doet er 
een enorme levenservaring op. Een (voor)kennis van 
het Spaans is een pluspunt! 

Enkele reacties van ‘ex’-vrijwilligers: 
• It's not what you give to them, it is what you receive from them! 
• Je kan een stuk van jezelf geven om de wereld te verbeteren. Het is een een jaar 
werken, in combinatie met de mogelijkheid tot verlof nemen en reizen, een andere cultuur 
leren kennen 
• Te veel ervaringen om in één zin samen te vatten 
• ... 
Vragen? Geïnteresseerd? Contacteer ons: medewerkersbeleid@tumbador.be of 
info@tumbador.be 
 

 

  Tumbador Telegram 



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 

De komende maanden organiseren we info-avonden in Gent, Antwerpen en Leuven. De 
datum voor Gent ligt al vast: 22 november. Locatie en tijdstip volgen nog. Volg ons via onze 
website en sociale media om de laatste updates hieromtrent te weten te komen. 
 
Tumbador zoekt een school …  en begeleiders! 
Na onze eerdere oproepen zijn we momenteel meerdere schoolprojecten aan het 
concretiseren. Maar we blijven scholen zoeken, waar we ons revalidatiewerk in Zuid-Amerika 
willen voorstellen. En dit om jongeren te informeren en te sensibiliseren rond duurzame 
ontwikkelingsdoelen, maar ook om fondsen te werven 
voor onze projecten in Peru en Guatemala. 
Ben je leerkracht? (Groot)ouder? Dan kom je in scholen 
(kleuter/lager/secundair)! Informeer deze school omtrent 
ons schoolproject: laat ze contact opnemen met ons en 
wij doen de rest! Contact opnemen kan door een 
mailtje te sturen naar info@tumbador.be of een 
telefoontje naar Chris Bouden: 0474/290.896. We zullen 
met de school verder afspreken, 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 zoeken ook begeleiders! Inderdaad, voor de 
voorstelling van onze projecten willen we met meerdere Tumbadorianen de school bezoeken. 
Heb je wat vrije tijd overdag? Gepensioneerd? Het ‘les’materiaal is klaar, het enige wat we 
van je verwachten is dit op een enthousiaste manier overbrengen naar de jongeren. 
Geïnteresseerd? Laat ook hier iets weten via mail (info@tumbador.be) of een telefoontje 
(0474/29.08.96).  
 
Nieuws uit het Zuiden 
 
Peru: Onze activiteiten 
We laten voorzitster Karime van Wasi Esperanza in Peru aan het woord over hun recente 
activiteit. “Hier is 16 oktober door de Peruaanse staat uitgeroepen tot de Nationale Dag voor 
Personen met een Handicap. Die datum kozen we uit voor een optocht door onze straten met 

enkele andere verenigingen en uiteraard onze patiënten. Dit 
jaar was de optocht bijzonder omdat er voor het eerst 
versierde wagens waren met boodschappen. Verder waren 
de kinderen aanwezig met de glimlach … en de zon!” 
 
“We vinden het hier heel belangrijk om regelmatig trainingen 
te volgen zodat we onze patiënten steeds de beste zorg 
kunnen geven. Daarom nemen we sinds juli deel met een 
aantal medewerkers aan de opleiding Preventie van 

Aangeboren Handicaps. Elke sessie worden we weer wat wijzer!” 
 
“Buiten het volgen van opleiding en het sensibiliseren van de bevolking waren we ook druk 
bezig met fondsen werven en daarom organiseerden we een heuse ‘Wasi Esperanza 
Barbecue’. Barbecueën is heel populair in Peru, en wij organiseerden onze BBQ in een parkje 
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waar we ons heerlijk bereid vlees grillden en verkochten. Ondertussen werden ook nog 
sportieve spelletjes georganiseerd. Resultaat… iedereen was moe maar tevreden! Dankzij de 
inzet van het Wasi Esperanza team hebben we al zeker 1500 soles (zo’n 400 euro) kunnen 
inzamelen. En dat bedrag kan zelfs nog oplopen! Van een geslaagd event gesproken…” 
 
 
Wist-je-dat... 
 
… Trooper ons al 286,94 euro heeft opgeleverd? Wie online aankopen doet via de webshops 
op www.trooper.be/tumbador doet automatisch een gift aan Tumbador, zonder dat dit een 

eurocent extra kost. Met de feestdagen in 
aantocht, kan je misschien ook sinterklaas spelen 
voor Tumbador? Ondermeer Fun, Bart Smit, 
Maxitoys, Sudio 100 en Playmobile doen mee… 
 
… de algemene quiz van Tumbador ongeveer 
1.900 euro heeft opgeleverd? Dankjewel aan 
iedereen die een steentje heeft bijgedragen 
aan dit succes. 
 

...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 
 
...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! 
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