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Oktober 2020 
Daar is de herfst… maar ook nog steeds het Coronavirus. Dat wil zeggen dat heel wat 

activiteiten in het noorden nog steeds stilliggen maar gelukkig blijven we creatief en actief 

bezig! Ook in Guatemala zijn we alvast terug “goed bezig”. Alle nieuwtjes vind je in onze 

nieuwe Telegram. Lees rustig mee, en verzorg jezelf en elkaar! 

Veel leesplezier!  

 

Een tweeling zorgt voor bijna 2.000 euro! 
Anouk De Permentier was voor Tumbador vrijwilliger in 2016 bij ons project in San Rafael 

(Guatemala). Nadien bleef ze een tijd actief in de projectwerkgroep. Eind maart werd Anouk 

de fiere mama van een tweeling, Ida en Jozefien. Proficiat 

Anouk en partner met dit positief nieuws in deze ... speciale 

tijden. Maar nog meer hartverwarmend voor ons is dat de 

ouders op het geboortekaartje een gift aan Tumbador voorzien 

hebben als alternatief voor een “klassiek” geschenk. En met 

een schitterende respons: tot nu toe is al 1.895 euro op onze 

rekening gestort. HARTELIJK DANK! 

 

Misschien ook een idee voor jou? Tumbador aanduiden als 

goed doel bij een geboorte, jubileum, een pensionering....? 

Ook hier zorgen giften van minstens € 40 tot een fiscaal 

voordeel. In het kader van de wereldwijde (gezondheids)crisis 

krijg je dit jaar uitzonderlijk 60% belastingvoordeel op giften in plaats van de gebruikelijke 45%. 

 

Op naar... 2.000 euro! 
Sinds eind 2017 kunnen jullie, Tumbador-sympathisanten, ons “onrechtstreeks” financieel 

steunen via Trooper. Bij online aankopen in meer dan 600 (e-)winkels 

betaal jij niets extra, maar ontvangt Tumbador commissie. Op ELKE 

aankoop! En vele kleintjes maken één groot: sinds de start hebben we 

via Trooper al 1.923 euro ontvangen. Zorg jij er mee 

voor dat we weldra de kaap van 2.000 euro 

overschrijden? Surf bij een online aankoop zeker 

naar https://www.trooper.be/tumbador en kijk of 

de shop die je voor ogen hebt, deel uitmaakt van 

het Trooper aanbod.  

 

Als extra motivator voor jou: Tumbador heeft via 

Trooper kortingsbonnen ontvangen van Torfs (10%), 

ZEB (10 euro), DreamLand (10%), Collect&Go (50%), 

Collishop (10%), Landal GreenParks (50 euro), 
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TakeAway (3.75%), Foodbag (25 euro), fonQ 

(10%) en Farmaline (5 euro). Lagere kosten voor 

jou, evenveel opbrengsten voor Tumbador. 

Omdat er op korte termijn geen activiteiten 

gepland zijn waarop we jou deze bonnen 

kunnen geven, volstaat het ons een mailtje te 

sturen (info@tumbador.be) en we bezorgen je 

de bonnen (op papier of elektronisch). Niet 

aarzelen! 

 

Word jij de ... 20ste? 
Je kan Tumbador financieel steunen en er een belastingvoordeel bij doen door éénmalig 

minstens 40 euro (per jaar) te doneren. Hetzelfde 

“effect” bereik je via maandelijkse stortingen die in 

totaal zorgen voor 40 euro (bv minstens 3.50 euro per 

maand). Via een doorlopende opdracht is dit op 

maandbasis een klein hapje uit je budget en je 

voorkomt dat je de ‘jaarlijkse’ overschrijving vergeet 

(wat elk jaar bij meerdere donateurs gebeurt: we 

zien immers op 2 en 3 januari nog heel wat giften 

verschijnen ...). 

Al 19 sympathisanten hebben deze “goede 

gewoonte”: samen storten zij maandelijks bijna € 400 op onze rekening. Word jij de 20ste 

sympathisant die door maandelijks te storten ons steunt? Alvast bedankt! Hou er wel rekening 

mee dat, mocht je nu starten, en je wil een fiscaal voordeel doen voor 2020, je dit jaar nog 

een extra overschrijving moet doen om in totaal aan minstens 40 euro te komen. 

 

PS: De regering stimuleert je vrijgevigheid door een uitzonderlijk fiscaal voordeel te bieden 

voor schenkers die een gift doen in 2020. De belastingvermindering voor giften in 2020 wordt 

opgetrokken van 45% naar 60%. Ook het plafond voor belastingvermindering voor giften 

wordt verhoogd van 10 naar 20% van het netto-belastbaar inkomen. We hopen dat dit ook 

jou zal aanmoedigen om Tumbador dit jaar extra te steunen! 

 

OOK Tumbador mag terug naar school! 
Voorjaar 2020: heel wat van onze schoolprojecten waren gestart, andere waren gepland. En 

van de ene dag op de andere: GEDAAN. Nu, vanaf september zijn de 

scholen weer open. Schoolteams hebben enorme inspanningen gedaan 

om het nieuwe schoolgebeuren ‘corona-proof’ te maken. Maar wat met 

externen? We hebben de vraag gesteld aan het ministerie. En kregen 

een positief antwoord: “Voordrachthouders” staan op de lijst van zgn. 

“essentiële derden”, die, uiteraard mits respectering van de geldende 

veiligheidsmaatregelen, toegelaten worden binnen de schoolmuren. 

 

Dus beste leerkracht, (groot)ouder, stel Tumbador voor op jouw school om een project op te 

starten. Laat de directie / betrokken leerkrachten met ons contact opnemen 

(info@tumbador.be) en wij maken de verdere afspraken! Bedankt! 
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Vele Sportpaleis-/ zomerfestivalmedewerkers actief! 
Helaas niet om te helpen in Antwerpen of op de verschillende festivals ... Maar, velen hebben 

actief gereageerd op onze oproep tot financiële steun!  

In die oproep hebben we gemeld dat, in 2019, elke unieke Sportpaleis vrijwilliger € 134 

binnengebracht heeft voor Tumbador en elke unieke festival vrijwilliger € 159. Opbrengsten die 

er dit jaar niet zijn, en dus met zware gevolgen voor onze rekeningen! Daarom vroegen we 

een “coronaondersteuningspremie” te storten, zodat we onze projecten blijvend een duwtje 

in de rug kunnen geven. 

Deze oproep bracht tot nu toe 1.700 euro op! MERCI! 

Het is nog niet te laat: storten kan (nog) steeds. En ook hier gelden de regels i.v.m. de fiscale 

vrijstelling bij giften van minstens 40 euro. 

 

Tekeningen voor kinderen met een fysieke beperking 
Tumbador doet mee aan #DeWarmsteWeek. Help jij mee? 

 

Van 23/11 tem 23/12 willen we massaal over heel Vlaanderen mooie tekeningen opsturen 

naar kinderen met een beperking. We werken samen met 5 zorginstellingen/revalidatiecentra 

in Vlaanderen waar deze kinderen verblijven.  

Ver weg van huis zijn is niet altijd leuk. Zeker niet in de periode voor de feestdagen. En dan is 

veel post ontvangen extra leuk en een echte opkikker. Vandaar dat we deze kinderen willen 

verrassen met de warmste post en zo een glimlach op hun gezicht toveren. 

 

Hoe je kan meedoen en andere informatie vind je binnenkort op onze website en onze social 

media. Houd dit zeker in het oog! 

 

Nieuws uit het Zuiden 
Guatemala: terug therapie na 6 maanden! 

De therapieën in Guatemala zijn na 6 maanden eindelijke 

terug heropgestart na goedkeuring van de overheid en mits 

de voorziene maatregelen (afstand houden voor de 

wachtende ouders, het dragen van een mondmasker, 

handen ontsmetten etc). Voorlopig blijft het schooltje voor de 

kinderen met een beperking wel nog gesloten en dit 

waarschijnlijk tot minstens 2021. We hopen op een snelle 

terugkeer van veel patiënten om hun therapie verder te 

zetten! 

 

Peru: Hoe wordt omgegaan met Covid-19 bij Wasi Esperanza? 

35% van de patiënten van Wasi Esperanza volgt in ons centrum therapieën die voldoen aan 

de strikte beschermingsmaatregelen die nodig zijn om de verspreiding van Covid-19 te 

voorkomen. Eén van de maatregelen die Wasi Esperanza heeft genomen, is het periodiek 

uitvoeren van sneltests bij personeel en bezoekers.  

We zijn ons ervan bewust dat snelle tests niet efficiënt zijn voor het vroegtijdig opsporen van 

een infectie, en daarom krijgen patiënten de symptomatologiekaart elke week voordat ze 

komen. Als ze symptomen vertonen, worden ze de volgende twee weken per video 

whatsapp behandeld. 
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Het gebruik van de tests helpt ons de efficiëntie van 

onze beveiligingsprotocollen te meten en we zijn er trots 

op dat het team van medewerkers hetzelfde resultaat 

behoudt van de eerste tests die op 28 juli werden 

uitgevoerd. In het geval van de ouders zijn er 

momenteel geen actieve positieve gevallen, en dat 

terwijl 8% van hen de infectie wel al had opgelopen. 

Het mag duidelijk zijn dat alle inspanningen van het 

personeel en de gezinnen hun vruchten afwerpen! 

 

 

Wist je dat…? 
… facebook zijn algoritme gewijzigd waardoor je 

steeds vaker dezelfde berichten te zien krijgt? Toch kan 

je daar iets aan doen! Op computer klik je op het 

dropdownmenu (▼) in de rechterbovenhoek. Je ziet 

nu de optie "Voorkeuren voor nieuwsoverzicht" staan. 

Daar kan je selecteren om de berichten van Tumbador 

altijd te zien. Op smartphone en tablet klik je eerst op 

het dropdownmenu (drie horizontale lijnen) in de 

rechterbovenhoek. Vervolgens ga je naar instellingen 

en daar vind je "Voorkeuren voor nieuwsoverzicht". Zo 

mis je nooit meer een bericht van Tumbador. 

 

… je ons ook nog steeds terugvindt op Facebook, 

Twitter, Instagram en LinkedIn? Zo zorgen we 

ervoor dat we het contact niet verliezen tijdens 

deze moeilijke tijden waarin samenkomen niet 

altijd even gemakkelijk is. 

 

… je Tumbador ook kan sponsoren door te 

winkelen bij Makro? Vijf sympathisanten doen dit 

al en dat leverde ons tot nu toe bijna 200 euro 

op. Die kunnen we gebruiken om aankopen te 

doen voor onze eigen evenementen, van zodra 

die terug mogen doorgaan. Meer info over deze 

actie vind je op www.leuksteuntje.be. We kunnen 

jou ook afdrukbare A4- en A3-affiches bezorgen 

om op te hangen op je werk, in je school of in je 

sportclub. 

 

 

Veel groeten van het Tumbador-team! Blijf 

gezond! Samen slaan we ons er door. 

 

http://www.leuksteuntje.be/

