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April 2020 
Het is lente… maar ook een heel vreemde periode door het coronavirus… In deze bijzondere 

tijden zorgen wij voor voldoende leesvoer over onze projecten hier en in het zuiden. Verzorg 

elkaar en denk ook aan de zwakkeren van onze maatschappij! 

Veel leesplezier!  

 

Corona legt ons even lam  
De corona-epidemie is een wereldwijd fenomeen. De Europese landen nemen strenge 

maatregelen om de crisis in te dijken maar dat is ook het geval in andere landen. In Peru geldt 

de noodtoestand en zijn er maatregelen van kracht 

die vergelijkbaar zijn met België; in Guatemala geldt 

een avondklok en zijn er allerlei 

bewegingsbeperkingen. In beide landen zijn wij 

gevraagd om onze activiteiten on hold te zetten. Wij 

werken immers met een kwetsbare doelgroep en 

alleen door fysiek contact te vermijden kunnen wij 

onze patiënten beschermen. Omwille van deze crisis 

hebben we in overleg beslist om onze beide 

vrijwilligers, Lise Vanduffel en Elisa Cottyn, terug naar België te halen. We zijn uiteraard niet licht 

over deze beslissing gegaan. In samenwerking met de Belgische ambassades werd er de 

voorbije weken hard gewerkt om een oplossing te vinden en beide dames zijn intussen veilig 

teruggekeerd naar België. Op deze manier plots afscheid moeten nemen van de mensen en 

hun opdracht, valt onze vrijwilligers zwaar, iets waarover Elisa trouwens al getuigde in De Krant 

van West-Vlaanderen We zullen samen bekijken hoe en wanneer we alles terug kunnen 

opstarten, maar wij dragen de veiligheid en gezondheid van de patiënten, onze vrijwilligers en 

medewerkers hoog in het vaandel. Hoe dit ook verder gaat: Elisa, Lise, dankjewel voor jullie 

inzet! 

 

Onzekerheid over de zomerfestivals 
Niet alleen onze activiteiten in het zuiden lijden onder de coronacrisis: ook in eigen land 

ondervinden we de nodige problemen. Onze activiteiten in het Sportpaleis en de Lotto Arena 

zijn om voor de hand liggende redenen even 

stilgevallen. Maar nu hangen er ook donkere 

onweerswolken boven de zomerfestivals. Het Olense 

festival Gladiolen, de eerste afspraak op de 

zomerkalender van Tumbador, is alvast afgelast. Maar 

volgens minister De Crem zullen de grote 

zomerfestivals “zeer waarschijnlijk” ook worden 

geannuleerd. In eerste instantie is er dan sprake van 

Rock Werchter en Tomorrowland. De burgemeesters 

van de betrokken gemeenten hebben al negatief 

advies uitgebracht maar de beslissing ligt bij de 

Nationale Veiligheidsraad. Bij het schrijven van deze nieuwsbrief was er nog geen beslissing 
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genomen maar we volgen het verder op. Tot nader order vind je alle info op 

www.tumbador.be/festivals. Maar een annulering zou voor Tumbador een flinke opdoffer zijn, 

niet alleen moreel maar ook omdat de zomerfestivals goed zijn voor ongeveer 40% van onze 

jaarinkomsten. Voor de volledigheid: wij hebben voldoende werkingsreserve om onze 

projecten drie jaar lang te kunnen verderzetten zonder bijkomende inkomsten. Toch kunnen 

we vandaag niet anders dan benadrukken hoe belangrijk onze andere inkomsten zijn: giften 

en legaten, benefieten, scholenacties, Trooper… Vergeet Tumbador dus niet!  

 

Google steunt Tumbador! 
Nick is een jonge Vlaming die al jaren in de Verenigde Staten woont en werkt. Vorig jaar is hij 

begonnen bij Google. Nick is ook de neef van Els, de vrijwilligster die in 2010/11 in ons project 

in Ayacucho actief was. Eind vorig jaar stuurde Nick een mail met de vraag of hij Tumbador 

mocht voorstellen als ‘goed doel’ bij Google. 

Google heeft, wat zij noemen, een ‘workplace giving program’, waarbij medewerkers goede 

doelen mogen voorstellen waaraan Google dan een bedrag schenkt. 

Na het invullen van een aantal documenten, o.a. 

voor het Benevity online platform (waarmee 

verenigingen donaties kunnen ontvangen van 

bedrijven en/of hun werknemers), werd in februari 

$425 overgeschreven op onze rekening. Merci 

Google! Merci Nick! 

Wellicht steunt ook het bedrijf waar jij werkt goede doelen! Immers, bijna elk bedrijf heeft wel 

een CSR (Corporate Social Responsibility) programma. Vraag eens na bij je collega’s, je chef, 

de marketing afdeling, ... Geef onze naam door (info@tumbador.be) en wij doen de rest! 

Vorig jaar mochten we zo ook al giften van KBC, AXA, ... ontvangen. Bedankt! 

 

Scholenactie op kruissnelheid! 
Onze scholenactie lóópt, al moeten we intussen zeggen: liép. Sedert vorig schooljaar zetten 

we volop in op de scholenwerking. We willen er onze projecten voorstellen, en zo de 

leerlingen en leerkrachten sensibiliseren om acties op 

te zetten ten voordele van Tumbador. Tussen 

Nieuwjaar en Pasen hadden we afspraken met: 

- Rhizo College Zwevegem 

- Sint-Jozefinstituut Essen 

- Sint-Lutgardis Basisschool Antwerpen 

- De Kappaertschool Zwevegem 

- Heilig Hart College Halle 

Helaas heeft ook daar corona de nodige stokken in 

de wielen gestoken. Het is op dit moment onduidelijk 

wanneer de scholen gaan heropenen en welke 

bezoeken er nog gaan uitmonden in de concrete 

sponsoractie. Toch blijven we oproepen: beste Tumbador sympathisant, ook jij bent 

ouder/grootouder/leerkracht/medewerker/... en dus bekend in minstens één school. Wil je ons 

introduceren in een school? Graag een mailtje met de gegevens van een contactpersoon 

naar info@tumbador.be of marc.verstraten@tumbador.be!  Wij doen de rest! 
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Dodentocht 2020 
Op 14 en 15 augustus heeft de 51ste Dodentocht plaats. Zoals jullie weten is dit een 

wandeltocht van... 100 km rond Bornem. Een uitdaging, waar 

“maar” 13.000 deelnemers mogen vertrekken. Heb je plannen 

om deel te nemen: vooraf inschrijven is een must. Dit jaar kan 

je inschrijven vanaf zaterdag 16 mei om 9u. Vorig jaar waren 

alle startnummers al na een paar uur toegekend. Dus, wil je 

meestappen: wees er op tijd bij. 

Een extra motivatie om deel te nemen is ongetwijfeld dat je je 

kan laten sponsoren voor Tumbador.  Als tegenprestatie 

begeleiden we je tijdens deze tocht: we transporteren je 

bagage, we zorgen voor een viertal rustposten onderweg, ... 

Plannen? Graag een seintje naar dodentocht@tumbador.be! Wil je komen helpen? Idem! 

 

Financieel verslag 2019 
Tumbador vzw zorgt voor revalidatie en opleiding van jongeren met een handicap in 

Guatemala en Peru. We ondersteunen lokale projecten o.a. door vrijwilligers (kinesisten en 

ergotherapeuten) uit te sturen, om er te werken met kinderen met een beperking en er het 

lokaal medisch personeel verder op te leiden. Zoals op onze vernieuwde site 

(www.tumbador.be) te lezen is, is duurzaamheid 

één van onze kernwaarden. Duurzaamheid 

houdt o.a. in dat er een gezond financieel beleid 

gevoerd wordt, zowel in de projecten als hier in 

België. Projectwerkgroepen letten er op dat de 

fondsen waarmee we de lokale projecten 

ondersteunen, correct ingezet worden. In België 

is de werkgroep Financiën verantwoordelijk voor 

een gezond financieel beheer. In wat volgt willen 

we hierover op een transparante manier inzage 

geven. Voor andere aspecten van onze vzw 

(werking, activiteiten, acties, ...) verwijzen we 

graag naar onze site.    

 

Zoals de voorbije jaren kunnen we 2019 opnieuw 

afsluiten met een positief saldo: € + 4.808.  

 

Tumbador heeft de projecten in Guatemala en 

Peru in 2019 gesteund voor € 107.780. Hiermee 

worden in hoofdzaak lonen betaald van de 

tientallen lokale  medewerkers.  

 

De uitgaven in België die betrekking hebben op fondsenwerving en acties (scholen, quiz, 

festivals, ...) komen uit op € 16.276. 

 

Tumbador vzw slaagt er opnieuw in de werkingskosten zeer beperkt te houden: € 6.577. Het 

betreft hier vooral verzekerings- en bankkosten (incl. successietaks) en communicatiekosten 

(nieuwsbrief, site). 

mailto:dodentocht@tumbador.be
http://www.tumbador.be/
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Inkomsten worden, zoals de grafiek aangeeft, vooral gerealiseerd door honderden vrijwilligers 

die wekelijks (!) actief zijn in zalen van de Sportpaleisgroep of op zomerfestivals. 

 

Daarnaast organiseren sympathisanten (sportieve en andere) acties t.v.v. Tumbador, zijn er de 

vele giften (fiscaal aftrekbaar vanaf € 40), zijn er opbrengsten vanuit schoolprojecten. Ook 

bedrijven (in de context van Corporate Social Responsibility projecten) steunen ons financieel! 

Nog beperkt in bedrag, maar zeker het vermelden waard is de mogelijkheid om Tumbador te 

steunen door bij online aankopen te vertrekken vanop de site www.trooper.be/tumbador. Er is 

een keuze van tientallen online shops, en elke aankoop die u er doet, levert voor Tumbador 

een extra cent op. En ... u betaalt geen euro extra! 

 

Het bestuur van Tumbador vzw blijft zeer sterk de inbreng van alle medewerkers, van alle 

sympathisanten, van allen die zich vrijwillig inzetten voor onze vzw appreciëren. Bedankt!  

 

Om de duurzaamheid van onze projecten te realiseren hopen we ook de komende jaren op 

jullie, sympathisanten en vrijwilligers, te kunnen rekenen. Zo dragen we met z’n allen bij tot een 

verbetering van de revalidatiemogelijkheden van jongeren met een beperking bij de meest 

kwetsbare bevolkingsgroepen in Guatemala en Peru. 

 

Nieuws uit het Zuiden (voor COVID-19) 
Guatemala: Vrijwilligster Lise maakt een tussentijdse balans op na 6 maanden 

Lise Vanduffel vertelt: “Ondertussen ben ik al meer dan 6 maanden in het hete Guatemala en 

ondanks de eerste maanden 

enkele kilo’s te verliezen (vooral 

door minder pintjes te drinken 

en lekkere kaas te missen) voel 

ik me hier helemaal thuis en ben 

ik al helemaal gewend aan de 

rustigere levensstijl van hier. Alle 

dagen ga ik nog steeds met 

veel plezier naar het werk om 

met de kleine deugnieten te 

werken. Deze week zijn we 

gestart met groepslessen 

hydrotherapie (in het 

gemeentelijk zwembad) voor 

zowel kinderen als volwassenen. 

Voor mensen die ergens wonen 

waar het pittig heet kan 

worden, zijn er slechts enkelen die al ooit in een zwembad zijn geweest dus dat is een heel 

avontuur! Ik kijk er naar uit wat de tweede helft van mijn tijd hier gaat brengen maar ik vrees 

dat de tijd gaat voorbijvliegen.”  

http://www.trooper.be/tumbador
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Peru: vrijwilligster Elisa beleeft carnaval in Ayacucho 

“Ondertussen is het nieuwe jaar gestart en zijn we er allemaal 

weer volop ingevlogen. De voorbije weken waren druk met 

de voorbereidingen voor het jaarlijkse carnaval, waar Wasi 

Esperanza ook dit jaar aan heeft deelgenomen. Wasi werd 

vertegenwoordigd door de personeelsleden, enkele ouders 

van kinderen, andere vrijwilligers van de stad en een aantal 

genodigden. We oefenden gretig de liedjes, die grotendeels 

in Quechua waren, met de daarbij horende choreografie. 

Carnaval zelf was echt een fantastische belevenis: we gingen 

allemaal in de traditionele klederdracht de straat op en 

brachten al zingend en dansend de dag door.” 

 

 

Wist-je-dat... 
 

… dankzij de verschillende acties van Music for Life 

tijdens de Warmste Week 2019 er 4.916 euro op onze 

rekeningen staat. Bijzondere dank aan de leerlingen van 

Basisschool De Windroos in Zwevegem, de inrichters en 

bezoekers van de kerstmarkt in bedrijvencentrum De 

Mot in Mechelen, de medewerkers en aanwezigen op 

onze Sunday Brunch in Kalmthout, de sportievelingen die 

deelnamen aan de Warmathon… Op naar de Warmste 

Week 2020! Wie bedenkt een originele activiteit ten 

voordele van onze vzw? 

 

… Tumbador 8.134 euro belastingkorting gaf in 2019? 

Inderdaad, dankzij giften ter waarde van 18.075 euro konden in 2019 147 donateurs genieten 

van een belastingvermindering. Tumbador mag immers voor giften van minstens 40 euro 

(totaal op jaarbasis) een fiscaal attest uitschrijven, wat concreet betekent dat deze gift 

aanleiding geeft tot een belastingvermindering van ±45% op de gift. Wil je volgend jaar ook 

én onze projecten steunen, én minder belastingen betalen? Ons rekeningnummer is BE20 3204 

4372 5156. Je leest er meer over op www.tumbador.be/doe-een-gift. 

 

... nieuwe tappers/helpers nog steeds welkom zijn? Indien mensen interesse hebben (of 

mensen kennen die interesse hebben) om te tappen in het Sportpaleis kunnen die dat steeds 

laten weten via sportpaleis@tumbador.be. 

 

… je ons nog steeds kan sponsoren zonder geld uit te geven door je online boodschappen te 

doen via www.trooper.be/tumbador? Handig nu zowat alle winkels gesloten moeten blijven… 

 

Veel groeten van het Tumbador-team! Hou afstand, was regelmatig jullie handen en blijf 

gezond! 

http://www.tumbador.be/doe-een-gift
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