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Mei… dan denken we spontaan aan vakantie en de zomer(festivals). Want die zullen er snel
zijn! Op tal van festivals is Tumbador ook dit jaar weer in groten getale aanwezig. Meer info
daarover in de nieuwsbrief, net als nieuwtjes uit het zuiden.
Veel leesplezier!

Tumbador op de zomerfestivals… ook Suikerrock!
Ook dit jaar weer maken wij ons op voor een lange, warme en muzikale zomer… Daarbij
horen uiteraard weer een aantal sfeervolle zomerfestivals.
Het lijstje van festivals waar Tumbador aan
de slag gaat met een bende enthousiaste
vrijwilligers is nog uitgebreid: ook Suikerrock
eind juli is toegevoegd! Voor al deze
evenementen kan je je inchrijven…
- Werchter Boutique: 8 juni
- Metallica in het Boudewijnstadion: 16
juni
- Graspop: 21-23 juni
- Rock Werchter: 27-30 juni
- Werchter Classic: 14 juli
- Tomorrowland: 19-21 juli en 26-28 juli
- Suikerrock: 26-28 juli
- Pukkelpop: 15-18 augustus
Meer info? Of wil je inschrijven? Dat kan nog steeds via https://tumbador.be/festivalzomer

Scholenactie Tumbador draait op volle toeren
Zoals jullie al eerder konden lezen, heeft Tumbador dit schooljaar een project opgestart om
scholen te sensibiliseren rond de problematiek
van Personen met een Handicap in LatijnsAmerika, onze werking voor te stellen, en
eventueel samen een project op te zetten.
De eerste succesvolle acties zijn achter de rug
en brachten samen zo’n 6.400 euro op. In
onze vorige nieuwsbrief las je al wat Lagere
school Groenendaal uit Merksem en het GLTT
Halle (volwassenenonderwijs) hebben
gedaan. Ook de Sint-Michielsschool Waarloos
organiseerde een sponsortocht en zamelde
zo 1.899,44 euro in voor onze vzw. Genoeg om
10 kinderen aan krukken te helpen, voor 4
kinderen een looprekje te kopen en tevens een nieuwe loopbaar voor in de praktijkruimte aan
te schaffen, rekenden ze zelf uit.
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Toch blijft het niet evident om “binnen te geraken” in een school dus graag nog eens een
warme oproep aan alle leerkrachten, ouders en grootouders… 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 nog begeleiders die onze projecten willen gaan voorstellen. 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.

Nieuws uit het Zuiden
Peru: steeds meer therapieën in Wasi Esperanza
Coördinator Karime vertelt dat Wasi Esperanza in Peru
intussen heel wat verschillende therapieën aanbiedt.
“Dankzij de steun van Tumbador vzw kan Wasi
Esperanza een integrale therapie aanbieden aan de
patiënten. Met andere woorden: alle kinderen krijgen
1 keer per week kinesitherapie, maar we weten dat
dat niet voldoende is. Daarom organiseren we een
aantal bijkomende therapieën.
Paardentherapie: sinds vorig jaar wordt dit
wekelijks georganiseerd in het Instituto Nacional de
Cultura. Vrijwilligers van de school voor dierenartsen
zetten zich in om Limeño, het paard waarmee we de
therapie doen, te verzorgen en te vervoeren.
Watertherapie (of hydrotherapie): dit wordt
georganiseerd
door onze
kinesisten. Elke
week trekken
we naar een
zwembad in de
stad en
amuseren de kinderen zich te pletter. Voor de kinesisten
is het elke week weer een nieuwe uitdaging.
Groepstherapie: hiermee zijn we dit jaar
begonnen. Voor onze patiënten is het een goede
manier om meer vertrouwen te krijgen en meer ouders
samen met de kinderen te laten werken. Onze
vrijwilligster Aline organiseert deze therapie. Elke sessie is
anders omdat ook elke groep anders is. Maar zij zet zich hier heel erg voor in!
Elke week gebeurt er hier dus heel veel en boeken we mooie resultaten. We zijn alle vrijwilligers
en sponsors van Tumbador erg dankbaar omdat zij ons in staat stellen om de levenskwaliteit
van onze patiënten te verbeteren.”
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Wist-je-dat...
… er op 30 april in Kalmthout een quiz werd georganiseerd door OKA Kalmthout. Daarbij werd
ook een tombola ten voordele van Tumbador gehouden. De actie bracht 420 euro op.
Dankjewel voor dit mooie gebaar!
… de Nacht van de Blues, in Wuustwezel, er na 30
jaar mee ophoudt? Natuurlijk is dat slecht nieuws
maar elk van de organisatoren mocht 1.000 euro
uit de vereffening schenken aan een goed doel.
Frans en Ria Van Den Heuvel-Van Looveren kozen
voor Tumbador omdat hun dochter Katrien in 2013
zes maanden als vrijwillige kinesitherapeute voor
Tumbador heeft gewerkt in Wasi Esperanza. "Wij
zijn daar ook een week op bezoek geweest en
hebben heel wat ellende gezien maar ook
kinderen die blij waren met de hulp van de vrijwilligsters," laten ze weten. Dankjewel om aan
ons aan te denken!
… je Tumbador voortaan ook op Instagram kan vinden? Surf naar
www.instagram.com/tumbadorvzw en volg ons.
… Music for Life 2018 ons (al?) 2.602,68 euro heeft opgeleverd? De stortingen gebeuren in
schijven dus mogelijk loopt dit bedrag nog verder op. We zijn ook al ingeschreven
voor Music for Life 2019. Meer info volgt.
… we nog enkele mensen zoeken die op 22 mei van 13 tot 18u een handje willen toesteken
op Ketelrock, in Berchem? We helpen er een andere vzw mee uit de nood die in ruil zijn
diensten aan ons heeft aangeboden. Neem contact op via hans.sterkendries@telenet.be
voor meer details.
… er op 31 augustus een quiz wordt georganiseerd in Kalmthout ten voordele van onze vzw?
We zoeken enkele helpende handen om te komen opdienen. Inschrijven kan via
evenementen.tumbador.be!
... Tumbador ook in 2019 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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