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September 2019 
Door omstandigheden komt deze nieuwsbrief later dan voorzien. Onze excuses daarvoor. Dat 

betekent niet dat we hebben stilgezeten! Daarover lees je alles in deze editie van de 

Tumbador Telegram. Veel leesplezier! 

 

Tumbador op de zomerfestivals 
Graspop, Rock Werchter, Werchter Boutique, Pukkelpop, Suikerrock, Tomorrowland… De lijst 

van festivals waar Tumbador deze zomer actief was, is 

bijna de lang om op te noemen. Om dit volgend jaar 

te overtreffen, zullen we de buitenlandse 

festivalkalenders moeten bekijken. ;-) 

 

Het goede nieuws is dat dat ook een aardig centje 

heeft opgeleverd. Het eindtotaal moeten we nog 

schuldig blijven maar hier zijn alvast enkele cijfers: 

Werchter Boutique: 2.025 euro  

Metallica:  3.650 euro 

Tomorrowland: 26.807 euro 

 

Hartelijk dank aan iedereen die zich deze zomer een 

weekend, een dag of zelf nog maar een uur heeft 

ingezet want die mooie cijfers zijn jullie verdienste! 

 

400 kilometer voor Tumbador 
Ook de Dodentocht in en rond Bornem is stilaan een klassieker op de Tumbador-agenda. We 

zijn blij dat er jaar na jaar mensen deze gelegenheid aangrijpen 

om aandacht te vragen voor de werking van Tumbador en er 

ook geld voor inzamelen. Dit jubileumjaar –de vijftigste editie- 

waren ze met vier en dankzij het droge weer en de vele 

aanmoedigingen legden ze allemaal een vlekkeloos parcours 

af;  

 

Veerle Bergmans, startnummer 1817: 100km, 16u28 

Wim Hoefman, startnummer 11853: 100km, 16u28 

Chris Horemans, startnummer 5485: 100km, 17u08 

Matthys Van Ballart, startnummer 3847: 100km, 18u09 

 

Dankjewel voor jullie inspanning! Hopelijk werden de pijnlijke 

voeten verlicht door het uitstekende resultaat want samen 

zamelden jullie 2.677 euro in voor Tumbador. Dankjewel aan alle 

sponsors en dankjewel aan Chris en Tineke om (nog maar eens) 

alles in goede banen te leiden! 
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School is cool! 
Intussen is het nieuwe schooljaar begonnen maar we kijken met trots terug op schooljaar 2018-  
2019. Ongeveer een jaar geleden hebben we het project ‘Tumbador weer naar school’ 

opgestart en onder de vleugels van Marc Verstraten gestoken. 

De balans? 

- We hebben onze werking en projecten in 4 scholen kunnen 

voorstellen 

- En hebben aldus een 700-tal leerlingen en leerkrachten 

geïnformeerd 

- Dit zowel in lager, secundair als volwassenenonderwijs 

- De feedback was steeds zeer positief 

- En ... alles samen heeft deze vernieuwde scholenwerking tot 

nu toe 6.877 euro extra middelen voor onze werking opgeleverd 

 

Een mooie start, en dus gaan we verder. Ook volgend 

schooljaar willen we Tumbador voorstellen in scholen. Er zitten al 

een aantal scholen in de ‘pipeline’, maar we moeten nog meer 

scholen kunnen bereiken! Daarom, beste Tumbador 

sympathisant, graag jouw medewerking aan dit project! Ben jij 

leerkracht? Ouder? Grootouder? Heb je 

vrienden/kennissen die in het onderwijs (lager, secundair, 

volwassenenonderwijs) actief zijn? Informeer eens of er op 

die scholen projecten gepland zijn? Of er interesse is om 

een project op te starten? Of we onze werking mogen 

komen voorstellen? De school zelf moet eigenlijk niets 

doen: we hebben kant en klare pakketten op alle niveaus. 

We kunnen ons zeer flexibel aanpassen aan de wensen 

van de school!  

 

Geïnteresseerden moeten enkel een mailtje sturen 

(info@tumbador.be), en wij doen de rest! Alvast bedankt! 

 

Vlaanderen zendt zijn dochters uit 
Lise Vanduffel en Elisa Cottyn 

heten ze en ze hebben allebei 

een missie. Lise is afkomstig uit 

Tessenderlo en vertrok eerder 

deze maand naar Guatemala 

om er een jaar als 

kinesitherapeute te gaan werken 

op ons project Asociación Gissell. 

Ze kwam twee jaar geleden in 

contact met Tumbador toen ons 

project haar tijdens het keuzevak 

ontwikkelingssamenwerking werd 

voorgesteld. Elisa komt uit Kortrijk 

en vertrekt voor een jaar naar Wasi Esperanza, ons Peruviaanse project. Veel succes dames!  
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Tumbador sponsoren… zonder te sponsoren 

Tumbador sponsoren zonder dat het jou iets kost? Dat kan! En het is soms gemakkelijker dan je 

zou denken. Het online platform Trooper heeft Tumbador al 1.050,30 euro opgeleverd! Voor 

elke aankoop via www.trooper.be/tumbador geven de deelnemende webshops een klein 

bedrag aan onze vzw. De lijst van deelnemende webshops is eindeloos: Bol.com, 

Takeaway.com, Torfs, Collishop, 

Collect & Go, Mediamarkt, 

Coolblue, Zalando, Fnac… En zeg 

nu zelfs: wie koopt er tegenwoordig 

niks meer online? Je kan ook het 

handige Trooperbotje installeren 

dat een pop-up toont wanneer je 

terecht komt op de site van een 

deelnemende webshop. Dan denk 

je zeker aan ons als je volgende 

keer een auto huurt bij Avis, nieuwe 

lenzen koopt bij Lensonline of jezelf 

eens trakteert bij Koffiemarkt.be. 

Wie niét meedoet met Trooper is 

Makro maar zowel in de webshop 

als in de winkel kan je volgens 

hetzelfde principe een kleine 

donatie aan Tumbador geven. 

Sinds juni hebben al drie 

sympthisanten aangegeven dat ze onze vzw wilden sponsoren en dat heeft ons 34,10 euro 

opgeleverd! Dankjewel aan alle shoppers! 

 

 

Wist-je-dat... 
 

… de volgende Algemene Quiz van Tumbador zal plaatsvinden op 5 oktober? De quiz vindt 

plaats in de refter van het Erasmusatheneum (Ganzendries 14, Kalmthout) en start om 20u. Er 

kan worden gespeeld in ploegen van maximaal zes personen. Inschrijven kost 18 euro en kan 

via Luc Van Den Bergh (quiz@tumbador.be). 

 

… we intussen al meer dan 1.400 volgers 

hebben op facebook? Blijf onze berichten 

liken en delen want we willen er nog véél 

meer. 

 

… we blij verrast waren met een storting van 

Kerstpakkettenplaza.nl. “Iemand” heeft in 

2018 hier een kerstpakket gekocht en daarbij 

een donatie gedaan aan Tumbador. De 

lieve weldoener heeft zich nog niet gemeld. 

 

http://www.trooper.be/tumbador
mailto:quiz@tumbador.be
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… het fondsenwervingsplatform Dono.be niet langer bestaat? In het verleden hebben 

verschillende sympathisanten dit platform gebruikt om acties op te zetten ten voordele van 

Tumbador. Dono verwijst naar de vele andere fondsenwervende oplossingen die sindsdien zijn 

gelanceerd, onder meer via sociale netwerken. 

 

… je ook via facebook inzamelacties kan 

opzetten? Het sociale netwerk nodigt je 

uit om dat te doen voor je verjaardag –

wat verschillende sympathisanten al 

hebben gedaan- maar eigenlijk kan dat 

op elk moment via 

www.facebook.com/fundraisers 

Tumbador staat in de lijst van non-

profitorganisaties. 

 

... 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 

 

...nieuwe tappers/helpers nog steeds 

welkom zijn? Mensen die willen tappen in het Sportpaleis/Lotto Arena/Stadsschouwburg 

kunnen dat laten weten via sportpaleis@tumbador.be. 

 

Veel groeten van het Tumbador-team! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/fundraisers

