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Juli 2020 
Het is zomer… en waarschijnlijk een van de meest bizarre periodes in ons leven… Gelukkig 

mogen we intussen al wat meer, wat toch voor veel mensen voor de nodige verlichting heeft 

gezorgd. Festivals en optredens zijn daar jammer genoeg niet bij, maar het is niet omdat we 

op dat vlak met Tumbador stilliggen dat dat het geval is voor onze projecten. Lees rustig mee, 

en verzorg jezelf en elkaar! 

Veel leesplezier!  

 

Financiële gevolgen door Corona 
De coronacrisis heeft financieel ook grote gevolgen voor Tumbador vzw. 

- De uitgaven blijven min of meer op het niveau van de vorige jaren, want die hebben voor 

meer dan 90% betrekking op ondersteuning van de projecten in Zuid-Amerika, met name het 

betalen van lonen van de lokale medewerkers. Tumbador wil hier geenszins op besparen! 

- Veel inkomsten vallen weg: geen optredens in het Sportpaleis, geen zomerfestivals, geen 

nieuwe scholenacties, geen Dodentocht, wellicht geen benefiet, quiz... 

Het financieel verlies dit 

jaar (schatting € -70.000) 

stelt op korte termijn geen 

problemen! We hebben in 

het verleden een reserve 

kunnen aanleggen en 

kunnen onze missie de 

komende maanden 

zonder problemen 

verderzetten en zo de 

revalidatieprojecten voor 

kwetsbare jongeren in de 

armste gebieden van 

Latijns-Amerika verder 

ondersteunen. 

We willen natuurlijk onze buffer op peil houden: vandaar deze extra oproep. Een eerste 

oproep leverde reeds bijna € 1.500 op! Maar elke extra euro is nog altijd zeer welkom! Mogen 

we op jou rekenen voor een (extra) gift op BE20 3204 4372 5156? Vanaf € 40 krijg je een fiscaal 

attest! 

Scholenactie… we kijken weer vooruit! 
In de vorige nieuwsbrief schreven we “scholenactie op kruissnelheid”. En toen was er de 

covid-19 crisis: lopende acties konden niet afgewerkt worden, geplande acties konden niet 

doorgaan, nieuwe acties werden niet meer uitgewerkt (hoewel de contacten gelegd waren). 

Een dikke streep door onze rekening, niet enkel financieel, maar ook op gebied van 

sensibilisering en naambekendheid. 

 

  Tumbador Telegram 
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Niet langer getreurd: we kijken vooruit! De feedback die we tot nu toe kregen n.a.v. acties 

was eensluidend positief! Daarom: een nieuw schooljaar, nieuwe mogelijkheden, nieuwe 

schoolprojecten! In overleg met directie en/of betrokken leerkrachten komen we graag ook in 

jouw school langs, maken samen kant-en-klare lespakketten op maat van jouw school, willen 

we de leerlingen sensibiliseren om fondsen te werven ... 

Wij zoeken nog een school, véél scholen eigenlijk. Ken jij zulke scholen? Werk je er zelf? Of ken 

je een leerkracht die wel wil meewerken? Heb je (klein)kinderen die er schoollopen? Of ken je 

iemand van de ouderraad die we kunnen motiveren? Het enige wat je moet doen is een 

mailtje sturen (info@tumbador.be), wij doen de rest! Bedankt! 

 

Nieuws uit het Zuiden 
Guatemala: huidige situatie 

Corona heeft alle landen getroffen en helaas ook Guatemala. Gelukkig heeft de overheid er 

goed op tijd snelle en effectieve maatregelen genomen om de verspreiding van Corona zo 

veel mogelijk in te perken. Vanaf 15 maart hebben ze alle 

grenzen en de luchthaven gesloten, het openbaar vervoer 

stilgelegd en een avondklok ingevoerd. Ondanks alle 

goede maatregelen verwachten ze hun piek pas binnen 

een tweetal weken. De exit strategie gaat pas van start 

eind juli en bestaat uit drie fasen van 14 dagen, zo 

verwachten we dat Asosiación Gissell half augustus zal 

heropenen. Dat betekent dus dat het revalidatiecentrum 

en schooltje 5 maanden gesloten zullen geweest zijn. 

Helaas heeft dit een grote impact op iedereen, zowel 

personeel dat zonder werk zit als kinderen die niet naar 

school kunnen als patiënten die geen adequate therapie 

kunnen ontvangen. In de tussentijd blijft Asosiación Gissell 

niet stilzitten en contacteren de therapeuten patiënten om 

zelfstandig te revalideren en geven ze humanitaire hulp 

(voedsel, medicijnen, geld om andere uitgaven te betalen) 

aan sommige patiënten met beperkte middelen. 

We hopen zo snel mogelijk te kunnen heropstarten en snel 

terug de normale werking te kunnen hernemen aan normale capaciteit. 

 

Peru: brief vanuit Wasi Esperanza 

17/05/2020 

Lieve Wasi Esperanza vrienden, 

We schrijven dit bericht om jullie te bedanken voor jullie bezorgdheid. We hopen dat iedereen 

gezond is, samen met zijn familie. 

Door de pandemie van covid-19 heeft Wasi Esperanza zijn deuren gesloten, maar het werk is 

daardoor niet gestopt! 

Momenteel houden we contact via gsm en maken we gebruik van de WhatsApp groepen 

om de richtlijnen en oriëntaties door te sturen zodat ze thuis verder kunnen werken. Deze 

richtlijnen zijn gemaakt volgens de behoeften van elke patiënt. 
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Doormiddel van de therapeuten die voor informatie en opvolging van de patiënten zorgen, 

zodat ze thuis de therapie verder kunnen zetten, en ook 

door het administratieve gedeelte zorgt Wasi Esperanza 

ervoor dat het centrum zijn doelen verder blijft bereiken. 

Deze situatie heeft onze inkomsten ook aangetast, 

doordat alle activiteiten om fondsen te werven afgelast 

zijn. Daardoor zijn we op zoek naar strategieën om de 

kosten te drukken en zo verder kunnen werken. 

We staan voor een nieuwe uitdaging, zijnde het zoeken 

naar een manier zodat we verder op de noden van de 

families kunnen inspelen tijdens maar ook na de 

quarantaine en het welzijn van onze kinderen, families en 

personeel kunnen garanderen. 

We zijn op zoek naar nieuwe manieren om onze missie te 

vervullen, want we geloven niet dat deze situatie ervoor 

zorgt dat we die niet kunnen bereiken. We vinden dit net 

een reden om onze zorg te verbeteren en ons aan te 

passen aan een constant veranderende situatie. 

De hele Wasi Esperanza familie vernieuwt zijn inzet om de 

doelstellingen te bereiken, zijnde: Het verbeteren van de 

levenskwaliteit van de kinderen en adolescenten met een fysieke beperking in extreme 

armoede. We vragen jullie om ons hierin verder te blijven vertrouwen en steunen. 

BEDANKT 

Vriendelijke groeten, 

Karime M. Ccollana P., coördinator van het Wasi Esperanza Revalidatie centrum, 

Emilie Wouters, Voorzitster van de Wasi Esperanza VZW. 

Peru: Wasi Esperanza en Covid-19 

Peru is momenteel het tweede land in Latijns-Amerika qua aantal 

positieve gevallen van Covid-19 en een van de landen met het grootste 

budget om het te bestrijden, maar helaas hebben de door de staat 

genomen maatregelen niet gewerkt zoals verwacht. Tot op heden is er 

een nationale noodsituatie op gebied van gezondheid en een prognose 

om het jaar af te sluiten met een daling van het bbp van 12%. Daarom 

begon de staat in mei met een economisch herstelprogramma, ondanks 

het feit dat de situatie nog niet onder controle is. 

Bij Wasi Esperanza werken we verder met onze patiënten, maar we 

hebben ons moeten aanpassen aan de behoeften die in de huidige 

context zijn ontstaan, dus de activiteiten draaien om drie punten: 

1) Therapieën op afstand, via videogesprekken. Elke therapeut heeft de 

sessies met zijn patiënten georganiseerd om de gestelde doelstellingen te 

halen. 

2) Bijstand aan gezinnen, financiële steun werd toegewezen aan gezinnen 

met de grootste behoefte. Bovendien ontvingen we steun van Schindler-liftenbedrijf die ons 
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toelaat om meer gezinnen te ondersteunen. Maatschappelijk werkers hebben gezinnen ook 

geholpen toegang te krijgen tot de subsidies of andere steun die de staat geeft. 

3) De zorgprotocollen werden aangepast volgens de door de staat gegeven 

preventiemaatregelen. Het Wasi Esperanza covid-19 preventieplan werd opgesteld;  er werd 

training gegeven aan het personeel over het beheer en de preventie van covid-19 

 

De grootste uitdagingen voor ons in de huidige situatie zijn de volgende: 

• Videogesprekken vervangen de face-to-face therapieën niet, maar aangezien 40% 

van onze patiënten al ernstige 

ademhalingsmoeilijkheden hebben als 

gevolg van hun gezondheidstoestand, zijn 

we van plan door te gaan met deze manier 

van werken. Huisbezoeken zullen wel 

worden georganiseerd om de ouders te 

ondersteunen. 

• Er is nog eens 40% van de patiënten van wie 

de gezondheid beter is, maar als gevolg 

van aandoeningen zoals constante 

bloedarmoede, is hun immuunsysteem 

aangetast. Van geval tot geval moet 

worden onderzocht of ze al dan niet face-

to-face therapieën kunnen volgen of 

doorgaan met de huidige manier van 

werken. 

• Slechts 20% van onze patiënten is gezond 

genoeg om een eventuele besmetting op 

te lopen. Om al deze redenen worden de 

zorgprotocollen aangepast om de 

verspreiding van Covid-19 te voorkomen en 

te zorgen dat ons personeel geen 

overdrager wordt. 

• Aan dit alles wordt toegevoegd dat 

ongeveer 20% van onze patiënten geen 

internettoegang hebben, hetzij omdat ze geen mobiele telefoons of andere 

hulpmiddelen hebben, hetzij omdat ze in landelijke gebieden wonen waar geen 

internet is. Ondanks dit alles was het mogelijk om contact te houden met 96% van de 

gezinnen en hun situatie op te volgen! 

• Het openbaar vervoer is nog niet terug in werking, dus onze patiënten kunnen niet naar 

de therapie komen omdat ze niet genoeg geld hebben voor taxi's of ander 

privévervoer. 

• We werken momenteel van thuis uit, maar we bereiden ons voor om opnieuw te 

beginnen met semi-face-to-face werk en we proberen contact met elkaar te houden 

om onze doelstellingen zo goed mogelijk te coördineren. We bereiden ook trainingen 

voor over de preventie van Covid-19 voor de families van patiënten. 

Het is een complexe en moeilijke situatie, maar we zijn er zeker van dat we er met ieders hulp 

in zullen slagen! 
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Wist-je-dat... 
 

… wij op zaterdag 29 augustus de eerste editie van de 

Tumbador Wandeldag organiseren? Kom uit je kot voor 

Tumbador! We verwachten jou en je ganse familie. Meer info 

volgt spoedig via onze site en de sociale media. 

 

… Tumbador voor giften van minstens 40 euro (totaal op 

jaarbasis) een fiscaal attest mag 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 https://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? Last-minute 

reisplannen? Onder meer Center Parcs, 

Booking.com, Belvilla, Expedia, A.S. 

Adventure, Cheaptickets, Sunparks, 

Connections, Interhome, Joker, 

Europcar en Brussels Airlines nemen 

deel. Wordt het een staycation? Dan 

kan je ons steunen via bv. de websites 

van de Efteling, de Beekse Bergen. 

Nieuw bij Trooper is Makro! Eerder al kon 

je Tumbador steunen via de eigen actie 

www.leuksteuntje.be. 

 

Veel groeten van het Tumbador-team! Blijf gezond! Samen slaan we ons er door. 
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