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Maart 2019 
De sneeuw is (tijdelijk?) achter de rug, de lentekriebels zijn er en we denken al stilaan aan de 
zomer. Wie zomer zegt, zegt festivals en daar is Tumbador naar goede gewoonte weer 
aanwezig. Over deze en andere activiteiten lees je in onze Telegram! 
 
Financieel verslag 2018 
 
Onze missie 
Personen met een handicap krijgen in Peru en Guatemala zeer weinig kansen, zeker in de 
landelijke gebieden waar Tumbador nu actief is. Tumbador vzw past een multidisciplinaire 
aanpak toe, waarbij kinesitherapeuten, ergotherapeuten, verpleegkundigen, psychologen, 
logopedisten en sociale werkers worden ingezet.  
 
We werken via lokale comités (in Peru: Wasi Esperanza; in Guatemala: Asociacion Gisell) die 
op een democratische manier de beslissingen nemen. Het blijft de bedoeling dat een project 
autonoom kan worden met minimale steun vanuit het buitenland zodat uiteindelijk de 
aanwezigheid van Tumbador ‘misbaar’ kan worden en wij middelen kunnen inzetten om op 
andere plaatsen nieuwe projecten op te starten. 
 
Financieel resultaat 
Zoals de voorbije jaren kunnen we 2018 opnieuw afsluiten met een positief saldo: € + 6.933. De 
uitgaven, gelinkt aan onze projecten in Guatemala en Peru, bedragen € 107.845. Daarnaast 
waren er voor € 17.204 andere uitgaven voor de ondersteuning van de werking in België. De 
inkomsten bleven op het niveau van 2018: € 130.266. Dankzij de inspanningen van zeer velen 
kunnen we onze projecten probleemloos verder financieren en onze financiële reserves 
verder opbouwen, en aldus de duurzaamheid  van de projecten garanderen. 
 
Uitgaven  
87% van de uitgaven gaan naar onze projecten in Peru en Guatemala. Hiermee betalen we 
niet enkel de tientallen lokale medewerkers, maar zorgen we ook voor de infrastructuur en het 

materiaal dat nodig is om de kinderen en 
jongeren met een fysieke beperking te 
helpen, investeren we in de opleiding van 
lokale medewerkers, in sensibilisering rond 
deze problematiek, enz...  
 
Vanaf 2018 is er het project ‘Tumbador 
terug naar school’. We willen via Vlaamse 
jongeren confronteren met de 
problematiek van jongeren met een 
handicap in Peru en Guatemala. De 

“overige” kosten zijn deze die (vooral in België) gemaakt worden om onze werking te 
ondersteunen. We kunnen deze kosten tot 10% van de totaliteit beperken. 
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Inkomsten 
2/3 van de inkomsten werden gerealiseerd door honderden “Tumbadorianen”, die op 

vrijwillige basis tappen in ’t 
/Sportpaleis / Stadsschouwburg 
/ … en/of helpen bij de vele 
(zomer)festivals (Tomorrowland, 
Werchter, Pukkelpop, ...). 
Daarnaast werden opnieuw 
veel individuele acties opgezet.  
 
Een mogelijkheid om Tumbador 
te steunen, die u niets (!) kost, is 
bij online aankopen te 
vertrekken vanop de site 
https://www.trooper.be/tumba
dor.  
 

Zoals u kunnen 161 mensen genieten van een belastingvermindering, waardoor de ‘kost’ voor 
de schenker bijna gehalveerd wordt. Bedankt voor Uw gift! 
 
Bedankt! 
Het bestuur van Tumbador vzw waardeert zeer sterk de inbreng van alle medewerkers, van 
alle sympathisanten, van allen die zich vrijwillig inzetten voor onze vzw! Bedankt! We rekenen 
er op ook in 2019 op jullie te kunnen rekenen om onze werking in Zuid-Amerika te kunnen 
verder zetten en aldus bij te dragen tot een duurzame verbetering van de 
levensomstandigheden van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen in het Zuiden. 
 
Tumbador op de zomerfestivals… de data! 
Ook dit jaar weer maken wij ons op voor een lange, warme en muzikale zomer… Daarbij 

horen uiteraard weer een aantal 
sfeervolle zomerfestivals. 
Op deze festivals gaat Tumbador 
alvast zeker aan de slag met een 
bende enthousiaste vrijwilligers. 
Noteer alvast de data in je agenda 
en hou onze facebook-pagina en 
Telegram in de gaten voor verdere 
info! 
Werchter Boutique: 8 juni 
Metallica in het Boudewijnstadion: 
16 juni 
Graspop: 21-23 juni 

 
Rock Werchter: 27-30 juni 
Werchter Classic: 14 juli 
Tomorrowland: 20-22 juli en 27-29 juli 
Pukkelpop: 15-18 augustus 
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Wij zoeken…kinesist en ergotherapeuten 
We zijn dit voorjaar op zoek naar niet 1, niet 2 maar 3 (!) nieuwe gemotiveerde vrijwilligers voor 
onze projecten in Latijns-Amerika. We zoeken namelijk 1 kinesist voor Peru en 2 
ergotherapeuten (1 voor Peru, 1 voor Guatemala). Je vindt de volledige vacatures op onze 
website www.tumbador.be. Ben je geïnteresseerd of ken je iemand die hiervoor in de wieg 
gelegd is? We organiseren een selectiedag op 24/03/2019. Kandidaturen ontvangen we 
graag ten laatste op 17/03/2019 via medewerkersbeleid@tumbador.be! 
 
Tumbador vindt én zoekt scholen 
In het kader van het project 'Tumbador terug naar school' werden intussen al meerdere 
scholen bezocht door onze mensen. Het was Lagere school Groenendaal uit Merksem die de 

spits afbeet. Deze basisschool organiseert 
jaarlijks een solidariteitsactie en dit jaar werd 
Tumbador/Wasi Esperanza als project 
geselecteerd. Er worden verschillende acties 
opgezet, onder anderen een verkoop van 
producten van de wereldwinkel, een sober 
ontbijt, een sponsortocht... 
Ook in het GLTT Halle (volwassenenonderwijs) 
werd Tumbador voorgesteld. Een dertigtal 
cursisten Spaans kreeg er (in het Spaans!) een 
uiteenzetting door Els, gevolgd door een live 

skypegesprek met Aline, uiteraard ook in het Spaans. De cursisten zijn ook magdalena’s gaan 
verkopen op de twee campussen van GLTT. 
Toch zijn we nog steeds op zoek naar bijkomende scholen waar we ons revalidatiewerk in 
Zuid-Amerika kunnen voorstellen. Ben je leerkracht, student, (groot)ouder? Informeer jouw 
school dan over 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 nog steeds begeleiders. Heb je wat vrije tijd overdag? Gepensioneerd? Het 
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 (0474/290.896).  
 
Nieuws uit het Zuiden 
 
Peru: Een nieuw begin 
Een verslagje uit Wasi Esperanza, waar ze 2019 goed ingezet hebben. 
“We zijn blij om een nieuw jaar met nieuwe energie te zijn begonnen. We zijn begonnen met 
een welkomstactiviteit te organiseren waarbij iedere afdeling zijn functie en activiteiten kwam 
voorstellen, met als doel om de ouders te informeren over Wasi Esperanza en hen vertrouwder 
te maken met het revalidatieproces van hun kinderen. 
Het was een heel vermoeiende dag voor iedereen, aangezien er de hele dag groepen van 
ouders rondliepen die ons instituut kwamen bezoeken. Maar tegelijkertijd gaf het veel 

http://www.tumbador.be/
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voldoening, omdat we 56 ouders hebben bereikt, terwijl 
meestal slechts een 30-tal ouders deelnemen aan infosessies 
of workshops. 
We zijn dus heel tevreden met de uitkomst van de dag en dit 
motiveert ons om nieuwe strategieën uit te werken om nog 
een grotere opkomst van ouders te genereren. Het is 
namelijk belangrijk dat zij actief deelnemen in het 
behandelingstraject van hun kinderen!” 
 
 

Wist-je-dat... 
 
… de Sunday Brunch die we hebben 
georganiseerd in het kader van De Warmste Week 
1.242 euro heeft opgebracht? Zo’n 120 gasten 
kwamen opdagen voor de luxueuze 
zondagsbrunch. Zeker voor herhaling vatbaar dus. 
 
… we intussen een eerste storting hebben 
binnengekregen van de Koning 
Boudewijnstichting? We brengen jullie zo snel 
mogelijk op de hoogte van wat De Warmste Week 
in totaal heeft opgeleverd. 
 
...Tumbador ook in 2019 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 in het najaar 2018 zo maar 
even 10.395 euro heeft opgebracht? Een dikke merci aan al onze vrijwilligers!!! 
 
...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! 


