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Oktober 2021 
Stilaan gaan we in België terug naar het vroegere “normaal” met onder meer kleinschalige festivals en 

concerten, evenementen… En of dat deugd doet, zowel voor de tevredenheid van onze vrijwilligers als 

voor onze inkomsten! Vanuit het zuiden is het coronanieuws niet altijd zo positief. Een update!  

 

Update financiële situatie 
We hebben gedurende het eerste semester weinig (= geen) activiteiten mogen bemannen. Niet leuk 

voor onze vele vrijwilligers, die staan te popelen om terug aan de slag te gaan. En zeker niet leuk voor 

onze portemonnee. Geen events binnen de Sportpaleisgroep, geen scholenacties, zeer weinig 

zomerfestivals, enz ... staat voor ons gelijk met geen inkomsten uit deze activiteiten. We hebben, per 

eind augustus, volgende realistische inschatting gemaakt van de inkomsten en uitgaven voor 2021.  

 

De grafiek spreekt voor zich. Wat extra 

verduidelijking hierbij: 

o De uitgaven hebben voor meer dan 90% 

betrekking op ondersteuning van de 

projecten in Latijns-Amerika. Samen met de 

lokale verantwoordelijken werd onderzocht 

welke bezuinigingen mogelijk zijn, en ook 

hier in België zien we zeer nauwgezet toe 

op de kosten. We verwachten dat de 

uitgaven 2021 27% lager uitkomen dan in 

2019. 

o Vooral het wegvallen van inkomsten uit events (Sportpaleis, festivals) weegt zwaar door. We 

vrezen dat de inkomsten 2021 64% (!) onder deze van 2019 zullen eindigen. Vanaf september 

kunnen we hopelijk weer actief meedraaien in de Sportpaleisgroep, maar de afrekening 

hiervan zal begin 2022 plaats vinden.  

Dit resulteert voor 2021 in een geschat financieel resultaat van ± € - 40.000. Geen probleem op korte 

termijn, maar we willen natuurlijk onze reserve terug op peil brengen: vandaar deze oproep.  

o Mogen we ook vandaag op jou mogen rekenen voor een (extra) gift op BE20 3204 4372 5156. 

Vanaf € 40 krijg je een fiscaal attest (en krijg je bijna de helft van je gift terug via de fiscus)!  

o Of start vandaag een maandelijkse spaaropdracht t.v.v. onze vzw. Ook hier krijg je een attest als 

je minstens € 40 op jaarbasis stort.  

Bedankt, namens alle patiënten en medewerkers van Tumbador vzw! 

 

Festivalzomer 2021 … klein maar fijn 
Heel voorzichtig hernamen enkele festivals in de zomer van 2021. En of onze vrijwilligers overliepen van 

enthousiasme! We waren actief tijdens Pop Up Arena Middelkerke, Campo Solar en Werchter Parklife. 

Dit bracht de volgende sommen op: Campo Solar: 5,000 euro, Werchter Parklife: 1,870 euro, 

Middelkerke: 2,000 euro. Bedankt aan al onze helpers! 

 

  Tumbador Telegram 



 

Tumbador vzw - Revalidatie in ontwikkelingslanden 

Ganzendries 10, 2920 Kalmthout - tel. 0479/65.01.89 

www.tumbador.be - info@tumbador.be 

IBAN: BE20 3204 4372 5156 - BIC: BBRU BE BB 

 

Algemene quiz op vrijdag 26 november 
Eindelijk… we kunnen nog eens quizzen! Op vrijdag 26 november om 20.00 is Sportpark Heikant 

(Heikantstraat 60D, 2920 Kalmthout) the place to be. Deze 15de (!) algemene quiz gaat door met 

ploegen van maximaal 6 personen. Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar quiz@tumbador.be 

en 18 euro inschrijvingsgeld te storten op BE20 3204 4372 5156 (of ter plaatse te betalen). Schrijf je snel in! 

 

De ervaringen van “onze” vrouw met een missie… 
Wow, wat een geweldig avontuur! Ik ben op zaterdag 3 juli vertrokken 

voor een wandeling langs de GR5. Mijn plan was van Hoek van 

Holland tot Ouren, goed voor 520 km.  

Helaas zorgden de weergoden ervoor dat ik het traject zoals 

oorspronkelijk gepland niet heb afgewerkt. Op 19 juli, 4 dagen sneller 

dan verwacht kwam ik aan in Eben Emael. Na 2 bussen en 2 treinen 

stond ik die maandag terug in Schoten. Tijd om even na te denken hoe 

en waar ik de laatste 150 km zou doen. Normaal ging ik mijn wandelkar 

inwisselen voor een rugzak, want de laatste 150 km waren te steil. Ik 

voelde me niet gemotiveerd om als ramptoerist de laatste kilometers 

van de GR5 te wandelen en zocht een nieuwe route.  

Ik liet mijn facebookvolgers stemmen om van het vlakke Brugge naar 

Schoten of van het pittige Avelgem naar Schoten te wandelen. Beiden langs de GR5A. Het werd 

Avelgem. Op zondag 25 juli zette ik mijn tocht verder. En wat voor een tocht! Ik dacht dat ik toch al wat 

regen gewoon was, maar maandag 26 juli was een kletsnatte dag die mij doorheen de Vlaamse 

Ardennen bracht. 

Onderweg werd ik heel vaak aangesproken, door andere wandelaars maar vooral door nieuwsgierige 

mensen. En wat heb ik genoten van die babbeltjes! Men vroeg mij ook steeds waarom ik alleen ging 

wandelen en of dat niet eenzaam is… mijn antwoord is dan steeds: “ik vertrek alleen maar ik reis niet 

alleen.” Er ging geen dag voorbij of ik had weer leuke mensen ontmoet, en zij hebben er mee voor 

gezorgd dat dit avontuur zo geweldig is geworden. 

Ik kampeerde heel vaak bij mensen in de tuin, kreeg spontaan een koffie aangeboden, hulp met de 

kar aan de dierenpoortjes,… Het werden uiteindelijk 693 km, nog een kilometer extra om naar de winkel 

of de slaapplek te gaan, nog wat verkeerd gelopen…  

Ik heb ontzettend veel steun gehad onderweg, de babbeltjes,… alsook een warm onthaal in Schoten 

toen ik op 21 augustus aankwam. Er zijn gewoon geen woorden voor hoe fantastisch dit allemaal was! 

Bedankt aan alle donateurs: jullie schonken € 2.364 aan Tumbador! Bedankt voor alle glimlachen 

onderweg, alle steun, alle berichtjes,… 

Ik voel me ontzettend rijk, rijk aan ervaring! Veerle Bergmans 

 

Inschrijven voor evenementen? Met Beeple! 
Na ongeveer anderhalf jaar starten we onze tapactiviteiten in Sportpaleis, Lotto Arena en 

Stadsschouwburg terug op! Het werd tijd! 

Maar... we hebben tijdens deze lange pauze hard gewerkt aan een nieuw digitaal platform om ALLE 

activiteiten samen te bundelen, zodat je kan inschrijven voor alle evenementen die je graag wil doen. 

Het gaat dus niet meer over Sportpaleis OF festivals OF quiz OF ..., maar het is vanaf nu een EN EN-

verhaal. We werken daarvoor samen met Beeple, een toepassing die reeds door vele organisaties 
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gebruikt wordt en zeer klantvriendelijk werkt! Wij hebben ze naar onze hand gezet en zijn er zeer 

tevreden over, hopelijk jullie ook! 

Je zal dus vanaf nu alle activiteiten samen vinden op https://mijn-evenementen.tumbador.be of in 

de Beeple app. 
 

    

 

 

Nieuws uit het Zuiden 
Guatemala: Problematische Covidsituatie 

Rafael, de coördinator van het project Asociación Gissell in Guatemala informeerde ons over de 

situatie in San Rafael en Guatemala in het algemeen. En die is jammer genoeg niet rooskleurig. 

“De huidige situatie in Guatemala is problematisch: er is een alarmerende stijging van het 

aantal Covidbesmettingen, er zijn problemen in de ziekenhuizen (tekort aan geneesmiddelen), 

vertraging in vaccinatie, ... 

We hebben al 4 gevallen van besmetting bij de medewerkers gehad. Ik heb besloten om de instelling 

tijdelijk te sluiten, zonder een geplande datum voor heropening. Dit zal er wellicht ook toe leiden dat 

sommige patiënten zullen besluiten hun therapie op te schorten uit angst voor besmetting. Het is niet 

mogelijk lokaal fondsen te werven, en steun bij de lokale overheden is eveneens onmogelijk omdat zij 

ook financiële tekorten hebben.” 

Tumbador blijft dit project steunen. Help jij ons daarbij? Elke gift is meer dan welkom op BE20 3204 4372 

5156 (en vanaf € 40 krijg je een fiscaal attest). Bedankt! 

 

Peru: dekens en vaccins… goed nieuws! 

Lage temperaturen in Peru zijn een 

probleem waarop nog geen duurzame 

oplossing is gevonden. In de stad 

Ayacucho is het klimaat vrij mild, maar in 

de wat verder gelegen gebieden en 

dorpen verandert de situatie. Het is juist 

van deze plaatsen dat onze kinderen 

naar Wasi Esperanza komen.  

Met dit gegeven in gedachten hebben 

onze vrienden van Ascensores Schindler 

dekens en warme kleren geschonken om 

aan onze patiënten te geven. De 

kinderen waren blij met de dekens en 

kleren voor hun gezinnen en wij hopen 

op hun hulp te kunnen blijven rekenen.  

https://mijn-evenementen.tumbador.be/
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Ander heel goed nieuws is dat het personeel van Wasi Esperanza eindelijk gevaccineerd is, sommigen 

hebben hun twee dosissen al gehad en anderen zullen hun tweede dosis in oktober ontvangen. Dat 

maakt ons extra gemotiveerd om door te gaan met ons werk en in te spelen op de moeite die de 

gezinnen doen om naar de therapie te blijven komen! 

 

Duolegaten: nieuwe regeling in het Vlaams Gewest 
In een vorige nieuwsbrief informeerden we je omtrent duolegaten. Toen schreven we ook dat in 2021 

de regeling zou wijzigen. En inderdaad: vanaf 1 juli geldt in Vlaanderen een nieuwe regeling. 

Ter herinnering: er was sprake van een duolegaat wanneer in een testament 2 begunstigden (bijv. een 

familielid en een goed doel) worden aangeduid. Aan het goed doel werd de verplichting opgelegd 

om ook de successietaksen op het deel, overgemaakt aan het familielid, te betalen. 

Vanaf 1 juli (datum overlijden, niet datum opmaak testament) valt deze “fiscale optimalisatie” weg 

voor het familielid – begunstigde. Gevolg van de nieuwe regeling is dat goede doelen minder 

ontvangsten zullen hebben. Om dat te compenseren wordt in het Vlaams Gewest een 0% tarief 

ingevoerd voor schenkingen en erfenissen aan goede doelen. 

Had U een duolegaat voorzien, dan neemt U best contact op met de notaris voor een herziening van 

het testament. Hopelijk ligt uw hart nog steeds bij het goede doel. Immers, voor vzw’s zoals Tumbador, 

zijn ook erfenissen en schenkingen zeer belangrijk om hun “goed werk” te kunnen verderzetten. 

Meer info: https://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/iets-nalaten-aan-een-goed-doel-dat-doe-je-zo. 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in het Waals Gewest blijft het nog steeds mogelijk om het fiscale 

voordeel te genieten via de techniek van het duolegaat. 

Als je eraan denkt een schenking of erfenis over  te maken aan Tumbador vzw, neem dan contact op 

met ons: info@tumbador.be of een telefoontje: 0495 425 546 (Dirk) of 0474 290 896 (Chris). We kunnen 

dit dan samen uitwerken. 

 

Wist-je-dat... 
o … we een brunch organiseren op zondag 12 december? Meer informatie volgt, maar 

blokkeer alvast je agenda voor een lekker en gezellig samenzijn! 

o … veel van onze vrijwilligers ook als vrijwilliger actief zijn bij andere organisaties (bvb dezer 

dagen in een vaccinatiecentrum)? Soms ontvangen ze daarvoor een 

vrijwilligersvergoeding. Meerdere Tumbador sympathisanten storten deze door op onze 

rekening! En zo wordt 1 snel 3: Je helpt een organisatie + Je steunt Tumbador financieel + Je 

houdt er voor jezelf een zeer goed gevoel aan over. 

o … 2 wiskundigen 40 jaar geleden huwden en dit jubileum niet geruisloos wilden laten 

passeren? Ze nodigden familie en vrienden uit voor een gezellig samenzijn, maar wilden 

liever geen cadeaus. Wie iets wou geven, kon een bedrag schenken aan het goed doel 

waar zij helemaal achter staan. Er werd meer dan € 600 op onze rekening gestort! Bedankt! 

o … een van onze Tumbador sympathisanten, Pascale Govaers, opnieuw de uitdaging 

aanging om de Boslandtrail (50 km! – www.boslandtrail.be) te stappen? En niet zomaar! Ook 

zij wist dat corona een dikke streep door onze inkomsten getrokken heeft en besloot haar 

achterban te informeren. Ze riep op om ons financieel te steunen. Bedankt Pascale! Veel 

vrienden en kennissen gingen op de oproep in, en zorgden samen voor een mooi bedrag. 

 

Veel groeten van het Tumbador-team! 

about:blank
http://www.boslandtrail.be/

