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Januari 2021 
En toen… liep het meest bijzondere jaar ooit op zijn einde. Velen zullen er niet rouwig om zijn 
en kijken waarschijnlijk uit naar een jaar 2021 waarbij alles hopelijk terug meer naar “normaal” 
gaat. Wat normaal bleef binnen Tumbador is dat we ook in dit financieel moeilijke jaar ons 
inzetten op de verschillende projecten in het zuiden en onze patiënten nooit in de steek lieten. 
Ook wij kijken uit naar een beter jaar 2021 en wensen jullie sprankelende feestdagen in jullie 
bubbel en een gezond, gelukkig en voorspoedig jaar 2021! 
 

Breng kleur in De Warmste Week 
In deze onzekere tijden lanceert Tumbador #DeWarmstePost. Kinderen met een fysieke 

beperking zitten soms voor lange tijd in een 
zorginstelling of in een revalidatiecentrum, en 
dit jaar willen we hen een hart onder de riem 
steken. Op onze website www.tumbador.be 
kan je tekeningen downloaden om in te 
kleuren (of te laten inkleuren door je 
kinderen), alsook briefpapier. Je vindt er ook 
de adressen van zes Belgische instellingen en 
revalidatiecentra waar ze jullie tekeningen 
met plezier ontvangen. Tover jij mee een 
glimlach op het gezicht van deze kinderen? 
Wie weet krijg je wel een kaartje terug... 
Trommel gerust ook anderen mee op om ook 
een tekening op te sturen. Want, een kaartje 
of brief in de bus, dat krijgt toch iedereen 

graag? Vergeet niet om ons op jullie sociale media te taggen @Tumbador_vzw en gebruik 
hashtags #DeWarmsteWeek, ##DeWarmstePost en #Tumbadorvzw 
 

Scholenacties 
Sinds vorig jaar zet Tumbador hard in op scholen. We danken nogmaals Marc Verstraten voor  
zijn ongeëvenaarde inzet op dat vlak. Het toeval wil natuurlijk dat de coronacrisis de nodige 

spaken in het wiel heeft gestoken bij een aantal 
projecten die op de agenda stonden. Toch 
hebben we ook mooie resultaten geboekt. 
• Vorig jaar organiseerde het RHIZO 
College Zwevegem een “sober maal” t.v.v. 
Wasi Esperanza, en dit n.a.v. het vrijwilligerswerk 
dat Elisa in ons project in Peru deed. De actie 
bracht 750 euro op. Bedankt! 
• Tumbador was één van de goede 
doelen van de jaarlijkse vastentocht 
georganiseerd door het Sint-Jozefinstituut Essen. 
Ons deel van de opbrengst: 250 euro. Bedankt! 
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• Het Onze-Lieve-Vrouwecollege Antwerpen heeft in oktober weer zijn jaarlijkse 
Kariboeni-week georganiseerd, en meester Tom heeft er (opnieuw!) voor gezorgd dat 
Tumbador één van de goede doelen was! De school staat dan volledig in het teken 
van de verschillende projecten, met heel wat sportieve acties! Voor Tumbador 
betekent dit een schitterende opbrengst van meer dan 2.600 euro! Dank aan alle 
sportieve kinderen, de directie en leerkrachten en de vele sponsors! 

Meerdere projecten zijn al gepland voor het voorjaar 2021. Hopelijk kunnen ze allemaal 
doorgaan! Wil jij / jouw school ook een actie opzetten? Stuur ons een mailtje 
(info@tumbador.be), en we werken samen een project op maat uit! 
 

Dodentocht… anders 
Geen Dodentocht dit jaar? “Niet met mij!” dacht Veerle Bergmans. Vorig jaar heeft Veerle de  

“echte”  Dodentocht gestapt, dit jaar op haar eentje en opnieuw liet ze zich 
sponsoren voor Tumbador: 258 euro opbrengst. Bedankt!  
Volgend jaar vindt de Dodentocht plaats op 13 en 14 augustus. Maximaal 
13.000 deelnemers worden toegelaten, en er wordt opnieuw gewerkt met 
voorinschrijvingen. Kriebelt het bij jou om mee te stappen? Laat je sponsoren 
voor Tumbador en wij ondersteunen je tijdens deze uitdaging. Graag een 
seintje: dodentocht@tumbador.be 

 

Gracias/Bedankt! 
We hebben al meermaals gewezen op de gevolgen van de pandemie op onze inkomsten. En 
met “succes”: eind oktober liggen de inkomsten uit giften al hoger dan gedurende gans 2019. 
BEDANKT !!! 
Meermaals lezen we in de 
omschrijving ook deugddoende 
boodschappen, zoals:  

• Veel succes! 
• Zet hem op! 
• Knap wat jullie doen! 
• Dank voor jullie inzet! 
• Succes met de projecten! 
• Een steuntje in de rug 

voor een vereniging met 
het hart op de juiste 
plaats! 

• Keep up the good work! 
• Steun voor jullie goede werken! 
• Bedankt voor jullie engagement! 
• ... 

Bedankt, in naam van alle Tumbador vrijwilligers, voor deze hartverwarmende berichten!  
Wil jij ons ook steunen en nog genieten van het uitzonderlijk fiscaal voordeel in 2020? Doneer 
voor 31/12 (en liefst enkele dagen eerder om zeker te zijn dat de verrichting in 2020 wordt 
uitgevoerd) minstens 40 euro, en geniet hierop van een belastingvermindering van 60%. 
Rekeningnummer: BE20 3204 4372 5156. Graag bij de overschrijving (of via mail naar 
info@tumbador.be) ook je rijksregisternummer opgeven, dan zorgen we ervoor dat je gift 
automatisch wordt opgeladen in tax-on-web. 
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Nieuws uit het Zuiden 
Peru: Patiënt in de kijker… Vida Luz 
In ons revalidatiecentrum Wasi Esperanza worden de therapieën zo goed mogelijk 
verdergezet. Ofwel via video whatsapp ofwel mits de nodige maatregelen (masker, 

desinfecterende gel,…) ter plaatse. Peru is 
een van de zwaarst getroffen landen ter 
wereld, dus ze hopen dat deze nachtmerrie 
snel achter de rug is.  
Hierbij stellen we graag een van onze 
patiëntjes, Vida Luz, voor. 
 
Op 16 oktober, de dag waarop we de 
persoon met een handicap herdenken. Een 
patiënt stuurde ons een video waarin een 
meisje met gratie en tederheid danst.  Door 
deze voorstelling toonde ze ons haar passie 

voor muziek en dans. 
Deze patiënt is Vida Luz, 5 jaar jong, ze woont samen met haar moeder, haar tantes en 
grootmoeder. Vida Luz geniet van de liefde en toewijding van haar familie, ze luistert graag 
naar liedjes en dans. 
 
Vida Luz heeft hemiplegie en blindheid, ze is al een jaar onze patiënte, doet kinesessie en 
wordt ook psychologisch opgevolgd.  De vorderingen 
in dat jaar zijn enorm, en voornamelijk te danken aan 
de toewijding en verantwoordelijkheid van haar 
gezin, waardoor de therapeuten tijdig konden 
ingrijpen Dat resulteerde in een merkbare vooruitgang 
qua sociale en dagelijkse vaardigheden, evenals een 
verbetering van haar orale expressie en op het 
gebied van bewegen. Haar moeder is lerares in een 
dorp in de jungle; daarom zorgen de tantes voor haar 
terwijl de moeder ver weg werkt. De grote steun van 
haar tantes is fundamenteel geweest voor de 
vooruitgang van Vida Luz, zij zorgen voor haar en 
voeden haar mee op met veel liefde en toewijding. 
Haar tantes zijn zeer verantwoordelijk bij het volgen 
van hun therapieën. Ze begeleiden haar en zijn altijd 
stipt op tijd. Ze houden zich altijd aan de aanwijzingen 
en aanbevelingen die de therapeuten geven en 
hebben de juiste instelling omdat ze hebben 
begrepen dat deze toewijding voor Vida Luz van 
onschatbare waarde zal zijn. 
Tijdens de quarantaineperiode deed Vida Luz 
therapieën via videogesprekken. Gelukkig kan ze nu met de grootste zorg persoonlijke 
therapieën volgen. We werken momenteel met haar aan haar paraatheid, sociale en 
dagelijkse vaardigheden, evenals woordenschat. We zien geweldige resultaten omdat Vida 
Luz plezier heeft en hard werkt in elke sessie 
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Duolegaat… wat meer uitleg 
Een legaat is een onderdeel van het testament waarin iemand beschrijft dat een bepaald 
deel van de erfenis (een voorwerp, een onroerend goed, een som geld,...) nagelaten wordt 
aan een welbepaald iemand. Het gaat dus eigenlijk om een soort schenking die geregeld 
wordt via een testament. 
 
Bij een duolegaat krijgt een erkende organisatie – bijv. Tumbador vzw - een legaat, op 
voorwaarde dat deze organisatie de successierechten van andere erfgenamen in de 
nalatenschap betaalt. 
 
Iedereen die iets ontvangt uit een nalatenschap van een overledene, moet belasting betalen 
op de waarde van de verkregen goederen. Deze belasting hangt af van in welk gewest je 
woont, van de grootte van (het deel van) de erfenis en van de verwantschap met de 
overledene (kinderen bvb. betalen veel minder dan neven en nichten). Een overzicht van de 
huidige tarieven kan je vinden op: https://www.vlaanderen.be/erfbelasting/tarieven-in-de-
erfbelasting. Goede doelen, zoals Tumbador, betalen een tarief van 8,5% 
Vooral voor erfgenamen vanaf de tweede lijn (broers, zussen, neven, nichten) maar ook 
mensen die niet verwant zijn aan de overledene, is het duolegaat interessant: zij betalen 
immers tussen 25% en 55% erfbelasting. Volgende voorbeelden maken dit duidelijk: 
 
 

 
  
 
De beste eindejaarswensen van het Tumbador-team! 2021 wordt opnieuw beter! 

 

 

TOTALE ERFENIS 300.000   

ZONDER DUOLEGAAT:     erfenis wordt gelijk verdeeld onder 2 zussen van de overledene

Elke zus krijgt € 150.000, maar betaalt € 62.000 erfbelasting

Dus netto ontvangt elke zus: € 88.000

MET DUOLEGAAT:   erfenis wordt gelijk verdeeld onder 2 zussen en Tumbador vzw

Elke zus krijgt € 100.000, maar betaalt niets, dus netto: € 100.000

Tumbador ontvangt € 100.000, maar betaalt € 25.500: netto dus € 74.500

TOTALE ERFENIS 120.000   

ZONDER DUOLEGAAT:   erfenis wordt gelijk verdeeld onder 3 neven/nichten

Elke neef/nicht krijgt dus € 40.000, maar betaalt € 12.250 belasting

Dus netto ontvangt elke neef/nicht: € 27.750

MET DUOLEGAAT:   erfenis wordt gelijk verdeeld tussen neven/nichten en Tumbador vzw

Elke neef/nicht krijgt € 30.000, maar betaalt niets, dus netto: € 30.000

Tumbador ontvangt € 30.000, maar betaalt € 10.200: netto dus € 19.800


