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April 2021 
2021… een jaar waarvan we hopen dat het op alle vlakken beter en normaler wordt dan 

2020. Momenteel zitten we nog volop in de pandemie, maar we hopen snel op beterschap! 

En uiteraard passen we ons aan. Hoe ze dat bijvoorbeeld doen in Peru… en hoe wij dat doen 

als vzw op financieel vlak? Je leest het in onze Telegram. En onthou: Hou vol… Alles komt 

goed! 

 

Financieel verslag 2020 
Tumbador vzw steunt lokale projecten voor revalidatie en opleiding van jongeren met een 

beperking in Guatemala en Peru. Dit gebeurt o.a. door vrijwilligers (kinesitherapeuten en 

ergotherapeuten) naar daar te sturen, om er te werken met kinderen met een beperking en er 

het lokaal medisch personeel te ondersteunen en verder op te leiden.  

 

Vooraleer we ingaan op de financiële cijfers, eerst een woordje over het ... moeilijke jaar 2020! 

Ook onze vzw werd en wordt zwaar geïmpacteerd door de gezondheidscrisis: 

- We moesten onze vrijwilligers repatriëren uit de projecten. 

- Deze projecten werden tijdelijk gesloten, en na enige maanden voorzichtig terug 

opgestart. Vooral online wordt ondersteuning geboden. 

- Onze projecten situeren zich in de armste plattelandsgebieden van Peru en Guatemala. 

Vanuit de lokale projecten werden o.a. hulppakketten bezorgd aan de families van 

patiënten.  

- In België vielen onze voornaamste fondsenwervende activiteiten, nl. onze aanwezigheid 

op evenementen georganiseerd door de Sportpaleis groep, en op verschillende 

zomerfestivals, weg. 

- Maar ook scholenacties moesten stopgezet worden, er werd geen Dodentocht 

georganiseerd, evenmin een quiz, een benefiet, ...  

Dit alles resulteert in een financieel tekort van 

€ 12.710 in 2020. Door ons voorzichtig 

financieel beleid is er geen enkel risico dat de 

ondersteuning van de projecten in Latijns-

Amerika in het gedrang komt. 

 

Het tekort oogt kleiner dan initieel gevreesd. 

Enerzijds werden vanuit het Sportpaleis nog 

inkomsten geboekt die betrekking hadden 

op het 2de semester van 2019. Anderzijds zijn 

herhaalde oproepen tot steun niet in 

dovemans oren gevallen: 220 vrijwilligers en 

sympathisanten hebben giften gestort aan 

onze vzw: dit zijn er in aantal 50% (!) meer dan 

in 2019. Wellicht ook dankzij het extra fiscaal 

voordeel hebben we zo meer dan € 28.000 

ingezameld. DANK U! 
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De werkingskosten (drukwerken, bank- en verzekeringskosten, successietaks, ...) konden we nog 

meer beperken, nl. tot amper 3% van de totale uitgaven (we zijn een vereniging van meer dan 

500 vrijwilligers!). Anders gezegd: 97% van alle Tumbador uitgaven (€ 97.198) worden besteed 

aan de projecten in Peru en in Guatemala.  

 

Beste vrijwilliger: het blijft nog even wachten maar over enkele maanden hopen we weer een 

beroep te kunnen doen op je energie, je enthousiasme, je vrije tijd. Dank je wel voor wat je 

gisteren deed, en ...“morgen” ook weer zult doen! 

 

Beste sympathisant: Tumbador vzw waardeert nu (misschien nog meer dan vroeger) jullie steun 

en we hopen ook dit jaar op je gift te kunnen rekenen!  

 

 

Bedrijven steunen Tumbador! 
 

- 2020 was een jubileumjaar voor SD Worx. Het HR-bedrijf mocht 75 

kaarsjes uitblazen. En Tumbador vzw mocht “meevieren”.  

Een heel jaar lang konden SD Worx-medewerkers en klanten sparks verdienen: door 

vrijwilligerswerk te doen, deel te nemen aan activiteiten voor het goede doel, door e-

cards te sturen, door zelf acties te organiseren... Alles met als doel acties en interacties 

te stimuleren. Bij 75.000 sparks zou SD Worx 150.000 euro verdelen over 75 goede doelen 

en ... de doelstelling werd bereikt! En Tumbador werd geselecteerd als één van de 

goede doelen die € 2.000 ontvangen heeft!  

  

- Zoals vorig jaar mochten we een gift ontvangen van Google via een 

Vlaamse medewerker, actief in het financieel centrum in San 

Francisco. Hij kon ook een collega overtuigen! Zo werd € 638 op onze 

rekening bijgeschreven!  

 

 

 

Beste Tumbador sympathisant, informeer je eens bij jouw 

werkgever of er steun mogelijk is voor onze vzw? Is er een 

CSR (corporate social responsibility) of MVO 

(maatschappelijk verantwoord ondernemen) budget in 

jouw bedrijf? Heeft jouw bedrijf iets (een jubileum) te vieren? 

Niet nalaten Tumbador naar voor te schuiven !!! 

 

  

https://www.sdworx75.com/
https://www.sdworx75.com/
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Nieuws uit het Zuiden 
Peru: Opendeurdag… tijdens een pandemie 

 

Het is de gewoonte in Wasi Esperanza om elk jaar een opendeurdag te organiseren voor ouders 

en familie. Dit jaar was dat een extra grote uitdaging, midden in een pandemie. 

 

Ayacucho is momenteel een van de departementen waar het aantal gevallen van Covid-19 

nog steeds toeneemt, in tegenstelling tot het nationale gemiddelde dat iets begint te dalen, 

maar de aantallen liggen nog steeds hoger dan bij de eerste golf. 

 

  
  

  
 

Wasi Esperanza werkt met arme gezinnen en vaak gaat dat gepaard met een laag opleidings- 

en begripsniveau. Dat samen met de stigma's rond psychologische behandelingen belemmert 

ons multidisciplinair en geïntegreerd werk. Daarom is het onthaal van de ouders dus het 

perfecte excuus om uit te leggen welke diensten Wasi Esperanza aanbiedt. 

 

Dit jaar was het onthaal via een "Open Deur", waarbij ouders kennis kunnen maken met de 

diensten van Wasi Esperanza en de verantwoordelijken van elk van die diensten. Om de risico's 

te beperken vormden we groepen van 3 tot 5 personen voor rondleidingen op vaste uren zodat 

we samenscholingen vermeden. Daarnaast was er een virtueel onthaal voorzien voor ouders 

die niet fysiek aanwezig konden zijn. 

 

Dit was ongetwijfeld een van de eerste uitdagingen van het nieuwe jaar waarin wij moeten 

leren leven in een nieuwe normaliteit, en risico’s zo veel mogelijk uitsluiten. 
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Ook steden en gemeenten steunen Tumbador! 
 

- Onze ex-vrijwilligster Aline woont in Halle. Mede door 

haar inbreng ontvingen we van STROS (stedelijke raad 

voor Ontwikkelingssamenwerking) een subsidie van € 

2.944,54 ter ondersteuning van zowel onze Zuid- als 

Noordwerking! 
 

- Onze “toekomstige” vrijwilligster Jozefien woont in 

Assebroek (Brugge). Zij ondersteunde onze 

subsidieaanvraag bij de Noord-Zuiddienst van de stad 

Brugge. En met succes: we ontvingen € 1.500 voor ons 

project in Peru!  

- En ook vanuit onze “thuisbasis” Kalmthout mochten we 

OPNIEUW subsidies ontvangen. Ilse vertegenwoordigt 

Tumbador in het GROS (gemeentelijke raad voor 

Ontwikkelingssamenwerking). De verschillende 

aanvragen resulteerden vorig jaar in totaal € 4.187,50. 
 

- Enz ... De vorige jaren hebben ook de provincie West Vlaanderen en de steden Brecht, 

Torhout, Zoersel, ... de werking van Tumbador gesubsidieerd. Informeer je eens in jouw 

woonplaats of er middelen voor ons beschikbaar zijn, en onder welke voorwaarden? 

Een subsidieaanvraag gaat samen met het opmaken van een dossier. Maar wij doen 

graag dit werk, als jij ons introduceert! 

 

 

Wist-je-dat... 
- … onze nieuwe vrijwilligster die naar Peru zal vertrekken, Jozefien Degraeve, deelnam 

aan de Dodentocht Winter Challenge? Een van de goede doelen van dit initiatief is 

Tumbador Vzw dus deed Jozefien graag mee en maakte ze nog enkele familieleden en 

vrienden enthousiast. Bedankt en goed bezig!  

- … we op 30 en 31 maart online infosessies gaven voor nieuwe vrijwillige kinesitherapeuten 

en ergotherapeuten om naar Peru en Guatemala te vertrekken? Zodra het terug veilig 

is gaan wij verder met onze missie, uiteraard! 

 

Veel groeten van het Tumbador-team! 


